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 چکیده
 

دوران حکومت بابر و همایون نوشتته شتد    تذکره همایون و اکبر توسط بایزید بیات و به دستور اکبرشاه جهت گردآوری اطالعاتی از 

پژوهش حاضر با هدف بررسی سبک نگارش کتاب خاطرات بایزید بیات انجام گرفته است  با توجه به اینکه بایزید در راستای انجتام  

ژگتی  دستور پادشاه دست به نگارش خاطراتش زده و هدف وی تاریخ نویسی نبوده است چندان نمی تتوان در ارتر وی بته دنبتا  وی    

های تاریخ نگری بود  صداقت، نثر ساده و اطالعات جالب کتاب درباره وقایع و مکالمات و طرز ستوو  امترای رده بتا  و میتانی بته      

 نوعی آن را مکمل بابرنامه و گوبدن نامه کرده است  با توجه به اینکه بابر و گوبدن با عناوین درباری، ارر خود را به نگارش درآوردند؛

پادشاه و شاهزاده به قضایا نگریسته اند در حالی که بایزید بیات در جایگاه سرباز و یک شخص بی سواد توانستته آگتاهی   از دید یک 

 های متفاوتی را ارایه کند  این پژوهش از طریق توصیف و تحویل داده ها و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت پذیرفته است 

 

 کره همایون و اکبر، بایزید بیات، همایون   تاریخ نگاری، تذ واژگان کلیدی:
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Abstract 
 

The memoirs of Humayun and Akbar (Tazkira-i Humayun-o Akbar) was written by Bayazid 

Bayat on the order of King Akbar for the purpose of collecting some information about the reign 

of Babur and Humayun. The present study has been conducted with the aim of investigating the 

writing style of Bayazid Bayat's memoirs. Since Bayazid wrote this book on the order of the 

King, not for the purpose of historiography, it would not be easy to look for the features of a 

historiography work. Truthfulness, simple prose and interesting information about the events, 

conversations and the behaviors of high-level and medium-level officials have made this book a 

supplementary work for Baburnama and Gulbadan Nama. Considering that Babur and 

Gulbadan wrote their books with royal titles, they had observed the events from a king’s and a 

prince’s point of view. Conversely, Bayazid Bayat has managed to present different information 

and knowledge in the position of a soldier and an illiterate person. This work has been carried 

out through description and analysis of library sources. 
 

Keywords:  Historiography, Tazkira-i Humayun-o Akbar , Bayazid Bayat   , Humayun 
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 مقدمه  

در دوران اکبرشاه تواریخ زیادی به نگارش درآمد  جالبترین این نوع نوشته ها خاطرات می باشند کته بته مناستبت دوری از قیتد و     

بندهای خاص تاریخ نویسی، نویسندگان آنها به راحتی مطالب خود را بیان کرده و توانسته انتد بتا خوانندگانشتان ارتبتال مطوتوبی      

شتر  حتوادس سیاستی و     ویکتتاب  مانند گوبدن بیگم از سوی اکبر شاه موزم به ربت ختاطراتش شتد     ایجاد کنند  بایزید بیات به

داستان پیروزی ها و شکست های سپاهیان همایون و اکبر در آوردگاه های مختوف است  بایزید بیات کتاب را با حضور همتایون در  

ان بابر بته کشتمکش هتای همتایون بتا بترادرانش در منط ته        ایران آغاز کرده و پس از ذکر محبت های شاه طهماسب در حق خاند

فتح مجدد هندوستان و منازعات و شورش هایی که در دوران اکبرشاه در هند و کابتل روی داده اختصتاص    مصائب ،افغانستان فعوی

یزیتد بیتات بته    داده است  صفحات آغازین کتاب تذکره همایون واکبر حو  و حوش مسایل سیاسی است؛ اما به مترور، شخصتیت با  

عنوان یک نویسنده غیر رسمی و کم سواد بر سبک نگارش این ارر تاریر گتذارده و کتتاب را تبتدیل کترده بته نمایشتی از عموکترد        

بی سواد بودن بایزید سبب شتده    و البته خودستایی های که تمامی ندارند اشخاص گوناگون و گفتگوهای متنوع و رویدادهای جالب

یک مورخ و یا فرد تحصیوکرده متفاوت باشد  او با ادبیاتی ساده سعی کرده هرآنچه دیده را روایتت کنتد  روحیته     لحن و دیدگاه او با

نظامی وی نیز سبب شده کتاب خالی از اغراق ها و خیا  پردازی های معمو  مورخان شده و رویدادهای ح ی ی بتا ستاده تترین و    

ایزید در بدو امر به عنوان یک سرباز کار خود را آغاز کرده و بعدها توانسته به متدار   بی پرده ترین صورت ارایه شوند  بعالوه اینکه ب

بوندی دست یابد خود به خود بر ارزش نوشته های تذکره بایزید بیات افزوده است  زیرا یک سرباز و در م اطع با تر یک نظامی کته  

گفتگوهایی باشد که هیچگاه یک مورخ و یتا فترد دربتاری از     در مراتب میانی ارتش خدمت می کند ممکن است در جریان مطالب و

آن مطوع نمی شود و یا در صورت اطالع عالقه ای به ربت آن پیدا نمی کند  ارزش کار بایزید پرده برداشتن از چنین موقعیت هتای  

زییتات جتالبی از زنتدگی در اردوهتای     ناب است  لذا انتظار می رود در این ارر مکالمات روزمره اشراف و امرای رده با  و میتانی و ج 

نظامی به تصویر درآید  با توجه به استفاده وسیع ابوالفضل از این کتاب می توان بر ارزش تذکره همایون و اکبر در رابطه با پتژوهش  

 های دوران همایون پی برد      

بر انجام نیافته است  در م اله تذکره همتایون  در ایران و به زبان فارسی تا کنون تح یق کاموی در خصوص کتاب تذکره همایون و اک

و اکبر، ابوالحسن مبین با تاکید بر زندگی نامه نویسنده و موضوعاتی که بایزید بدان هتا پرداختته دربتاره ستبک نویستندگی مولتف       

گزارش هتای ارایته   صحبت کرده است  همچنین با ذکر ایراداتی بر اطالعات داده شده از سوی بایزید لزوم احتیال در پذیرش برخی 

، ابوالحسن مبین بیشتتر بته گتزارش    روایت بایزید بیات از روابط همایون و تهماسبشده از سوی وی را مطر  کرده است  در م اله 

های بایزید از زندگی همایون در ایران و روابط بین دو کشور توجه نموده است  بر اساس م دمه هدایت حسین، بتووری  و پروفستور   

ا در تح ی ات خود درباره دوره همایون به این ارر اشاره کرده و درباره محتوای درونی آن و نیز سبک نویسندگی مولف پراساد سکسن

نظرات خود را ارایه کرده اند  ریاض ا سالم و رای سوکمار نیز هر کدام به واسطه پژوهش درباره تاریخ حکومت همایون به ایتن ارتر   

 عات داده شده در این ارر را مورد توجه و تح یق قرار داده اند توجه کرده و کیفیت و اهمیت اطال
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 روش تاریخ نگاری

وقتایع ستیزده ستا  پایتانی     نوشته شتده،   فارسی شانزدهم میالدی به/ ، که در سده دهم هجریتذکره بایزید بیاتتاریخ همایون یا 

لتیکن تاکیتد اصتوی     ؛ادامته متی یابتد    شاهحکمرانی اکبره ق و 999( را در برمی گیرد و تا سا  ه ق 969-949حکومت همایون )

 ؛مورخ بر همان دوران سیزده ساله سوطنت همایون می باشد  با وجود آنکه بایزید از کتاب خود با عنوان مختصر و تذکره یتاد کترده  

نام تذکره همایون و اکبر را بر آن  ،هدایت حسین ،لیکن چون مطالب پایانی کتاب به وقایع دوران اکبر اختصاص یافته مصحح کتاب

 (   viم: 1941)بیات،نهاده است

 

حتاوی ستا  هتای    ه ق کته  ۹۵۹تت ۹۴۹وقتایع ستالهای    -۱  تذکره همایون و اکبر در چهار فصل و بدین ترتیب تنظیم شتده استت  

ه ق؛  فصتل دوم و ستوم   ۹۶۱ت۹۵۹وقایع سالهای -۹ه ق  ۹۵۹ت۹۵۹وقایع سالهای  -۲سرگردانی و حضور همایون در ایران می باشد 

ه ق، ۹۹۹تت ۹۶۱وقتایع ستالهای    -۴شامل اقدامات همایون جهت تثبیت قدرت خود در م ابوه با برادران و سایر مخالفانش می باشد  

تذکره همایون و اکبتر   بنا به روایت بایزید ازبه فتح هند و مرگ همایون و حکومت اکبر می پردازد   ،تحت عنوان در فتح هندوستان

در کتابخانه ایندیا آفیس هند نگهتداری   که آن موجود است از ، امّا امروزه یک نسخه(933: 1931)بیات، ت نویس تهیه شدنه دس

  (106: 1964)آفتاب، می شود

لیکن از آغاز زندگی وی اطالعات زیادی در دست نیست  اما به نظر می  ؛بایزید بیات سا  های طو نی را در خدمت همایون گذراند

برستد  منصتبی کته افتراد      رییس مطبخ شاهیرسد خدمات صادقانه وی در دربار همایون و اکبر سبب شده به مناصب مهمی چون 

غم ضعف حافظته  روی سبب شده ب تذکاوقابل اعتماد را برای آن برمی گزیدند  درایام پیری نیز خدمات ارزنده و نیز ذهن روشن و 

  در خور یادآوری و ربت  قرار گیرداز سوی اکبرشاه که م تضی این سنین است خاطرات وی 

کته از بنتدهاد درگتاه    "بایزید بیات مورخ نبود و چنانچه خود اظهار می کند جهت اطاعت از دستور اکبرشاه که اعتالم نمتوده بتود    

( بدون پرداختن به م دماتی در باب تاریخ و تعاریف آن شروع بته نگتارش   1: 1931)بیات،"هریک را که سوی ه تاریخ باشد نویسند

خاطرات خود کرده است  نویسنده در نگارش این ارر به تمامی متکی بر دیده ها و شنیده های ختویش استت و هتر چنتد گتاهی از      

 مشاهدات بایزید می باشد  ،محور اصوی انتخاب مطالب برخی از افراد روایت هایی را بازگو کرده و حتی اسنادی را ذکر کرده لیکن

بایزید در ابتدای کتاب پس از تشریح عوت نگارش ارر در چند سطر به تشریح وضعیت همایون  و برادرانش پرداخته و سپس استامی  

ه این تعداد با تعداد بیستت  گرچ(  4: 1931امرا و مالزمانی که در سفر ایران همراه وی بوده اند را ذکر کرده است)بیات،سی نفر از 

توجهی که بایزید)بر (؛ لیکن  93ماه تاریخ و جغرافیا،صالی هفتاد نفری که در منابع دیگر این دوره ذکر شده متفاوت است )مبین، 

در ربت نام این افراد و خدمات ایشان داشتند نشتان  در کتاب گوبدن بانو و سایر منابع و گوبدن  خالف رویه مختصرنویسی که دارد(

از اهمیت این قضیه برغم گذشت سا  ها از این واقعه دارد  سرگردانی دومین پادشاه بابریان در آرار عصر همایون و اکبر، تاریرگتذار  

همیت ویتژه ای برختوردار استت    بوده و با توجه به اینکه بازگشت همایون به نوعی برپایی مجدد حکومت تیموریان در هند است از ا

ولذا امرایی که در این مهم شریک بوده اند نیز افراد شاخصی هستند  این نوع یادآوری وسواس گونه شاید دلیل دیگری نیتز داشتته   

متا  بترای   باشد و آن اشاره ای توویحی به اکبر بوده که از این افراد و بازماندگان آنها قدردانی مادی و معنوی به عمل آورد و یتا احت 

شناسایی افراد ح ی ی از مدعیان دروغینی باشد که در چنین احوالی ادعای فعالیت و مشارکت در کمک به همایون را داشتته و بته   

وقتی به کتاب خاطرات جهانگیرشاه مراجعه می کنیم متوجه می شویم بازماندگان افترادی کته در ستا     آن فخرفروشی می کردند  

نشتتینان وی کمتتک کتترده انتتد در آن زمتتان از چتته میتتزان احتتترام و امکانتتات متتادی برختتوردار بتتوده هتتای گذشتتته بتته بتتابر و جا

 ( 921، 39: 9531)جهانگیری، اند

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

بخش بعدی کتاب، ذکر نامه پر تکوف طهماسب است که با مطالعه آن خواننده با بسیاری از آداب است با  و اسباب پذیرایی و هدایا 

ایزید به ذکر دشمنی های میرزا کامران و سایر برادران با همایون توجه کترده استت  وی در  بته  ی    آشنا می شود  اما پس از آن ب

روایت وقایع سیاسی گاه به برخی رویدادهای غیرسیاسی که در تواریخ رسمی کمتر مشاهده می شود پرداخته و اطالعات جالبی در 

آن روزگار می دهد  از جموته از بتازی هتایی ماننتد گترگ دوانتی و        خصوص سرگرمی های سپاهیان و امرا و برخی از آداب و رسوم

ارمنی مسومان و چوگان و نحوه شکار کردن گنجشک و جنگ خروس ها و دستور اکبرشاه مبنی بر بوند کردن متوی ستر متردان و    

دیگتر نحتوه    و در جتایی  (34، 119، 142، 31، 93: 1931آداب عجیب خاکسپاری و نام برخی غذاها صحبت متی کنتد)بیات،   

(  یکتی از موضتوعات   99: 1931زیارت همایون از مشهد م دس و ترتیب آدابی که در آنجا بجتا آورده را روایتت متی کنتد)بیات،     

جالبی که بایزید بدان پرداخته صحبت از بانویی به نام بی بی فاطمه است که سمت اردوبیگی داشته و خدمات مختوفی بته پادشتاه   

کشتتن خواجته معظتم )کته      ،(  ارادت وی نسبت به این خانم چندان زیاد است که از زبان خانخانان39: 1931نموده است)بیات، 

بایزیتد   ( 193،141،149،121: 1931داند)بیات،  توسط اکبرشاه را عین عدالت می دختر بی بی فاطمه را به قتل رسانده بود(

دقیتق و فتراوان از تخصتص و    بستیار  کرده و بتا ذکتر جزییتات    یادی از هنرمندان و عومای درگاه حکومت تیموریان هم در مواقعی 

 (  69-66: 1931هنرنمایی های ایشان صحبت کرده است)بیات، 

 

اگرچه نیمی از صفحات این کتاب به اقتضای ماموریت های نظامی نویسنده مشحون از صحنه هتای جنتگ هتا و نحتوه محاصتره و      

امترای رده بتا  و میتانی    اشتراف و  حوش مسایل و مکالمات روزمره و جالب بتین  مبارزه است؛ اما مطالب دیگر کتاب بیشتر حو  و 

حکومت می باشد  بایزید هر جا که حضور داشته چه در صحنه های نظامی چه در مجامع سیاسیون و چه در سفر هر آنچه را که به 

رویدادها تاکید نویسنده بتر مستایل نظتامی     نظرش جالب و قابل ذکر آمده بازگو کرده است  لذا می توان چنین گفت که در انتخاب

امیان که در طی سا  ها مدار  ترقی را طی کرده و بعدها دارای مناصتب غیرنظتامی در دربتار    ظاست؛ ولی بایزید به عنوان یکی از ن

یر قابتل نگتارش   شده به مناسبت حا ، وقایع را تعریف کرده است؛ لذا در کتاب وی بسیاری از رویدادها که به نظر مورخان رسمی غ

، 32: 1931می رسد ربت شده و نویسنده به جزییات جالبی درباره رسوم و آداب رفتار و گفتار در اردوهای نطتامی و دربار)بیتات،   

متا   ،،( و گاه آنچه در میان مردم می گذرد توجه کرده است  ذکر برخی مکالمات درباریان و بخصوص همایون در اردوهای نظامی93

این پادشاه نیز آشنا می کند  در اینجا به سه مورد اشاره شده است که چگتونگی بتروز شتف ت و خشتم همتایون را در      را با روحیات 

آنکتس   -رفتت  اران مرزا سوار شده بیرون مىتکدر ارناد این یک اسپ نوکر مرزا ابراهیم یکى از خدم"مواقع مختوف نشان می دهد  

و این خبتر   -آن اسپ را گرفتند -مرزا ابراهیم فرمود که بگیرند -مرزا سوارست  ز دایانمرزا ابراهیم گفت که فالن اسپ مرا یکى اه ب

یتک استپ چته     -حضرت رسید ایشان ازین سخن برآشفتند و فرمودند که مرزا کامران هرچ در دشمن ما باشد امّا بترادر ماستت  ه ب

رخصتت متوجته کشتم      ر از نادانى کرده بود از شرمندگى بتى و مرزا ابراهیم چون این کا -اید باشد که شما خدمتگار او را پیاده کرده

مترزا هنتدا     -مرزا سویمان گفتند که زمتین بوتخ قابوستت    -روز چهارم کنگش رفتن بوخ در میان آمد"( 96: 1931)بیات، " شده

که حضرت سالمت و حسین قوى سوطان مهردار که در دنگل نشسته بود عرض کرد  -یعنى قابو خوب است -فرمودند قابو خوباله در

مرزایتان در جتواب گفتنتد کته دریتن متدت        -حضرت فرمودند که از مرزایان باید پرستید  -سخن مرزایان را نفهمیدم  معنى -باشند

بعتد از  "( 101: 1931)بیتات،  "نمایتد  مى)فرصتت( برادران یکجا جمع نشده بودیم الحا  چون یکجا جمع شیدایم ازین ستبب قابو 

حضرت فرمودند همه کس بنتده   -کس در جواب گفت که بنده خدا آن -حضرت فرمودند که چه کسى -نظر درآمده ساعتى پیاده ب

ن شتخص  آبعتد از   -خاکى چته معنتى دارد   -حضرت فرمودند نام خود را بگو -آن شخص گفت که خاکى -نام خود را بگو -خدایند

کتدام   -یا کتوه د    )بی غیرت(فرمودند که گیددشده بودند   قدر اعراضىه چون راه گم شده بود و حضرت ب -گفت هرچه خواهند

آن اعراض هرگتز  ه کرد و بندگان حضرت ب و بایزید بیات تا آن تاریخ پن  شس سا  بود که در گرد حضرت خدمت می -یکى خوانم
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: 1931یتات،  )ب"بتود  922کابل تشریف بردنتد و آن ستا  تیتره متاه ستنه      ه قره باغ و روز دیگر به ا کوچ کرده بجنآو از  ندیده بود

صورت اتفاقی در حضور بایزید عنوان شتده انتد و بایزیتد بتدون     ه چنانکه مشاهده شد هرسه این روایات مکالماتی است که ب  (106

آشنایی با بایدها و نبایدها و زیر و بم آنچه مورخان درباری می نگارند این مطالب را شایسته نگارش یافتته و بتدین ترتیتب توانستته     

 ابش را با زوایای روحی همایون آشنا سازد خوانندگان کت

را نیز بتا جزییتات   و اشراف عالوه بر ذکر رویدادهایی که پیرامون پادشاه روی می داد، بایزید بسیاری از مکالمات و واکنش های امرا 

روی ختودی در  ذکر کرده است  بخصوص واکنش هایی که در کتب رسمی تاریخ بسیار کم دیده می شوند زیرا نشان دادن ضعف نیت 

می شتود  یکتی    ربتاین نوع تواریخ پسندیده نمی باشد و اگر احیانا ذکری از این نوع برخوردها پیش بیاید معمو  داستان دشمنان 

از جالب ترین این نوع روایت ها، حکایت ترس و آشفتگی خانخانان امیرا مرای دربار تیموریان پس از یک شکست بزرگ استت کته   

و آخر ا مر خانخانان از غیرتى که داشت و این نوع روز بد  "تن به کوچکترین جزییات به روایت آن اقدام کرده است  بایزید با پرداخ

یتن در چتادر   ا آختر کفتش ختود را از   "(  139: 1931گریه درآمد)بیات، ه در سپاهگرد به او پیش نیامده بود گریبان پاره کرده ب

چادر ختود روان  ه و بایزید هم گریه کرده ب -باشم و درین چادر هم نمى -تو گذاشتمه ا هم بآن در چادر برد که اینجا ره برداشت و ب

دیگترد   -شد و هنوز بایزید در چادر خود قرار نگرفته و گریه خانخانان هم تسکین نیافته و پیشوازد که گریبتان پتاره کترده بودنتد    

  (134: 1931)بیات، "نپوشیده بودند

 

با بزرگان و امرا و عومای دربار نیز از قسمت های جالب توجه کتاب بایزید بیات است  نوع صحبت شتاه و   برخوردهای روزانه همایون

( بازی ها و سرگرم های بزرگتان کشتور)از قبیتل بتازی     139، 32،93، 34: 1931دلگیری امرا و دلجویی پادشاه از ایشان)بیات، 

: 1931شوخی هایی که در دربار و مسافرت ها پیش متی آمتد)بیات،   گنجفه و خوردن افیون و خروس بازی( و نحوه شرل بندی و 

 ( این کتاب را از خشکی معمو  کتب تاریخی دور کرده است 146، 142، 141، 141

با توجه به مطالب تذکره بایزید به نظر می رسد نویسنده عالقه چندانی به وقایعی که خار  از دربار و دایره امرا و بزرگتان روی متی   

که بایزید مدتی را در مشهد و تبریز و مکه گذرانده و به عوت مشغوه خود )به جهت انجام ماموریت های  زیرا با وجود آن ؛رددهد ندا

نظامی و مالی( به بسیاری از ن ال سفر کرده اما به ندرت سخنی درباره مردم و نوع زندگی و عادات آنهتا گفتته استت  جالتب تترین      

خواهی اجاره داران بندر می باشد اما حتی در اینجا نیز بایزید روایت ختود را  مطوبی که وی از سفر ح  خود بیان کرده رفتار و با  

 کشتتی داد ستخن داده  خود نسبت به ستایر مستافران   های انواع خیرخواهی از و و انعامات او کرده وصل به دیدار گوبدن فرزند بابر 

 ه ای که متامور جمتع آوری مالیتات آنجتا بتوده      بار بایزید اندکی به توصیف آداب جالب منط (  تنها یک922: 1931است)بیات، 

آینتد شتراب و ن تل     نهار قاعده اینست که هرگاه قاضیان بدیدن حکام یتا تحصتیوداران متى    در تمان مندراو  و نیک"  پرداخته است

و اگتر کستى    -دباشت  و بدار ال ضا رفتن رستم نمتى   -طوبند یکدیگر دارند قاضى را آنجا مىه و اگر در دیهى دعواد شرعى ب -آرند مى

و  -خورنتد  ایست متی  یا شراب یا سرسور که بوزه -گذارند میرد غسل داده در تابوت گذاشته و تابوت او را در راه قبر در زمین مى مى

(  البته با وجود عدم عالقه بایزید به مسایل 119: 1931)بیات، "سپارند خا  مىه ن او را بآو بعد از  -کنند در گرد مرده رقص مى

، وی به جهت شغل خود یکی دوجا نام برخی از مالیات ها مانند کووخی و نام برخی مشاغل هماننتد ستفرچى و پروانچتى و    عمومی

امتا   (که می تواند در پژوهش های مربول مورد توجه قرار گیرد 69، 23، 111: 1931مهردار و میرسامان را بازگو می کند)بیات، 

 حو  و حوش مسایل نظامی و سیاسی و زندگی امرا و بزرگان می باشد  در کل اطالعات ارایه شده از سوی بایزید

رخدادهای جالبی که حین اردوکشی ها در میان سپاهیان روی می دهد از دیگر بخش های جالب تذکره همایون و اکبر متی باشتد    

ایتن وقتایع را در ختود دارد      ندرت دیده می شود؛ لیکن این کتاب، نمایش های زنتده و دلچستبی از  ه مطالبی که در کتب رسمی ب

بایزید جزییات بسیاری از مش ات لشکرکشی ها و عبور از راه ها و برخورد با موانع طبیعی و انسانی را بتازگو کترده استت  از جموته     
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، زمانیکه نویسنده به عوت گرمی هوا با استفاده از خارهای صحرا برگ های ریواس را بهتم دوختته و لباستی تهیته کترده بود)بیتات      

(  یا به چگونگی تغییر نام یکتی از گتذرگاه هتا اشتاره     143: 1931( و یا سختی گذراندن اسب ها از رودخانه)بیات، 190: 1931

  (113: 1931کرده که همایون به عوت نام غیرمودبانه آن در حین حرکتت دستتور بته اصتال  نتام آن موضتع داده استت)بیات،        

ت بابر است بخصوص وقتی درباره دوران شکست و به هم ریختگتی ستپاه صتحبت متی     خاطرات بایزید در برخی جاها مکمل خاطرا

مسایل را بازگو کرده و بایزید دیدگاه یتک نظتامی کته مستت یم در منازعتات و       ،کند  چنین به نظر می آید بابر از منظر یک پادشاه

که به هنگام شکست و ع ب نشینی سپاه روی می مکالمات بین افراد دخیل است را دارد  وی بسیاری از وقایع جالب و کمبودهایی 

از جموه در این روایت نشان می دهد که چگونه در بحبوحته ع تب نشتینی، ستپاهیان       دهد را با جزییات و به زیبایی بیان می کند

ایشتان آب   حضترت از  -انتد  کشتیده  داشتتند آب متى    سپاهیان قب ته "خسته، پادشاه خود را نشناخته و به او بی احترامی می کنند  

ستر چتاه رستید حضترت     ه ن وقت بت آبایزید مالزم حسین قوى سوطان در  -حضرت را نشناختند نه آب دادند و نه جواب -طوبیدند

حضرت آب ندادند صاحب قب ه را گردنى زده قب ه ه چون یافتم که ب -تو آب گرفته بیار -ینها آب طوبیدم ندادندا فرمودند که من از

   (116: 1931)بیات، "حضرت آب را نوش جان فرموده تحسین فرمودند -مالزمت حضرت آورده را گرفته پر آب کرده ب

تخصص هتای ختود   خدمات و بایزید به عوت بی سوادی اطالعی از دانش جغرافیا نداشته زیرا با توجه به روحیات وی که عالقه دارد 

ر بسیاری از سفرها وی نام مکانی را که در آنجا توقتف کترده   اما د ؛را به نحو بارزی نشان دهد صحبتی از داشتن چنین عومی نکرده

یا از آن گذشته اند را با ذکر مشخصات و برخی جزییات ذکر کرده که این مساله می تواند مسیر سفرهای جنگی را نشان داده و نیز 

چند مورد از آگاهی هایی ران کمک کند  به پیدا کردن نام قدیم بسیاری از روستاها و شهرها و آگاهی از رونق و کساد آنها در آن دو

و سراپا را در باغ مواضع استتالف کته یکتى از دیهتاد کتوه      "که بایزید در رابطه با مناطق مختوف ارایه کرده در اینجا ذکر می شود: 

و عوتى   -و در پشتته ستیاه ستنگ آن شتب تشتریف داشتتند      "(  64: 1931)بیات، "دولت پوشیدنده دامن از کابل است حضرت ب

)بیتات،  "ده افغانان که مزاریست کته او را بابتا شتیر گوینتد رستیدند     ه رو گذشته ب بى ماه الصبا  از جانب پوستین دوزان گشته از بى

  (101: 1931)بیات، "کابله رود و یک راه ب نارن موضعى است از و یت بدخشان که از آنجا یک راه به بوخ می "(39: 1931

 

دارد به همان شکل وقتی از شخصتی صتحبت متی کنتد در      ت یددر معرفی هر چند اند  مکان ها  بایزید بیات به همان صورت که

جهت رنجشى کته  ه و بایزید ب"یک جموه از گذشته او می گوید و شناخت اجمالی از مناسبات یا شغل اشخاص به خواننده می دهد 

عوى قوى شیبانى که در تبریتز در خوردیهتا همستایه     رخصت به بنگش پیش از برادر خواجه جال  الدین محمود داشت از خواجه بى

ستت فرستتادند کته    ا  زاهد قوى نام که حا  در بنگاله در مالزمت نواب ستعید ختان    (133: 1931آن نسبت رفت)بیات، ه بودند ب

معرفتی قشتر   ، ارایته ایتن نتوع آگتاهی هتا دربتاره اشتخاص گونتاگون        تاکید وعالقه اصوی بایزید در اما (  134: 1931بیآید)بیات، 

نداشتن شناختی از دنیای هنر به عوت حس زیبایی شناختی درونی اش به اظهار نظتر در ایتن   هنرمندان و عوما می باشد  وی برغم 

از زبان صاحب نظران عنوان می کند که مالدوست کوه و درخت را بهتر از مانی تصتویر متی کنتد)بیات،     باب نیز پرداخته است  وی

دانست برنجى را صورت سوارد  و مال فخر مجوّد بعد صفت صحّافى که خوب می"د هنر مال فخر می نویسد: ( و در مور66: 1931

گذرانتده بتود     بازد در پیش زین و جانورد در دست سوار و خشخاش را بیست و پن  سوراخ کرده بود و از همه سیم کنده بود طبل

( وی با شوق و ذوق فراوان به ذکر نام و هنتر برختی از   66: 1931ت، )بیا"شمردند ها را مشخّص مى که مردم در محل تماشا سیم

مجود کاران و صحافان و خطاطان و ن اشان و هنر زرگران دوران خود پرداخته و گاهی برخی هنرهای درخشان ایشتان را چنتان بتا    

رسازی ها را بازسازی کرد)بیتات،  جزییات کامل توصیف کرده است که امروزه می توان از روی نوشته های وی تصویر برخی از تصوی

، 66: 1931(  بایزید عالوه بر ذکر نام عوما و بزرگان عووم ریاضتی و کیمیتا و نجتوم و منطتق )بیتات،      69، 63، 63، 66: 1931
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( به گروه نوازندگان و آوازخوانان نیز توجه ویتژه دارد و نتام و هنتر بستیاری از ایشتان را در کتتابش ربتت کترده         903، 903، 63

 ( 131: 1931ت)بیات، اس

 

با توجه به نوع کتاب تذکره همایون و اکبر که از جنس خاطره نویسی است؛ اغوب، وقایع و رویدادهایی در این کتاب ربت شتده کته   

بایزید گاه مسایوی که از دیگران شنیده را نیز وارد کتابش کرده است اما تکیته اصتوی وی   لیکن نویسنده در آنها حضور داشته است  

دیده های خودش می باشد  البته در کنار مشاهدات شخصی بایزید گاه به ربت برخی فرامین و نامه های مهم دست زده است که  بر

مهمترین آن، فرمان شاه طهماسب به حاکم خراسان در خصوص نحوه است با  و پذیرایی از همایون می باشد  وی تاریخ زمانی کته  

اداری شخصی را که سند مزبور نزد وی بوده را داروغه دفاتر حکومتی ربت کرده استت  گرچته   این سند را دیده در  کرده و عنوان 

لتیکن ضتبط چنتین ستند مهمتی       ؛متن این نامه در برخی جزییات از قبیل ال اب و ارقام با سندی که در اکبرنامه آمده تفاوت دارد

ی داشته است چرا که رویت اسناد مهم کته بته روایتت آنهتا     رغم بی سوادی، شم و سوی ه تاریخه نشان می دهد که ح ی تا بایزید ب

  ماهم بیگه عترض کترد کته شتب    "از جموه در قسمت زادروز و دت اکبر عنوان می کند   پرداخته برایش بسیار اهمیت داشته است

دنبتا   ه که بت ( و در ادامه به مانند مورخی 46: 1931)بیات،"دوشنبه ششم نهصد و چهل و شش در عمرکوت حضرت تولد کردند

نظتتر ه ختتط حضتترت جنتتت آشتتیانى هتتم نوشتتته بودنتتد کتته در کابتتل بتت ه و ایتتن تتتاریخ بتت "اربتتات ستتخنش استتت متتی نویستتد

(  البته تاریخ مذکور با تاریخی که در اکبرنامه و نیز گوبدن نامه آمده متفاوت است و نشان می دهد کته  46: 1931)بیات،"درآمده

پیر اعتماد کرد  وی در جای دیگری، نامه همایون به خان کاشتغر را آورده استت  در اینجتا     نبایست چندان به حافظه تاریخی بایزید

هم نویسنده نام شخصی که مسوده مذکور را به وی داده ذکر کرده و تاریخ و مکانی که این کتابت به دستش رسیده را ربتت کترده   

دستتش متی رستیده نیتز     ه بایزید از فرامینی که ب کتاب، (  عالوه بر در  کامل محتوای اسناد در جای جای63: 1931است)بیات،

صحبت کرده و تاریخ کتابت برختی احکتام مهتم را ذکتر کترده؛ لتیکن در تمتام متوارد بته ذکتر خالصته دستتورات بستنده کترده               

 ( 902، 132،194، 199، 26،63،36: 1931است)بیات،

 

نمی توان انتظار داشت که مطالتب کتتاب وی و بخصتوص تتواریخ و      ،با توجه به نگارش تذکره همایون و اکبر در دوران پیری بایزید

ترتیب رویدادها و نام ها، درست و دقیق ربت شده باشند  خود او نیز به این قضیه اذعتان دارد و در همتان ابتتدا بابتت ایتن ن صتان       

متالت وی دارای ارتبتال   ستبب شتده مطالتب و ج   سن بایزیتد  بوری  معت د است کهولت   (1: 1931عذرخواهی کرده است)بیات، 

لذا اشتباهات گوینده  ؛بعالوه مطالب کتاب، توسط بایزید برای یک کاتب ت ریر شده است(  viiم: 1941)بیات،منط ی با هم نباشند

و نویسنده هر دو در اطالعات مندر  در کتاب و سبک نگارش آن ارر گذارده است  بایزید لحن عامیانه ای داشته در حالیکته کاتتب   

در جاهایی با ساده ترین بیتان برختی     همین مساله لحن کتاب را دوپاره کرده است ؛شخص باسواد و از زیردستان مبار  بوده است

کار رفته است و در مواردی جمالت محکم با عبارت پردازی و انشتایی منشتیانه وجتود    ه ذکر شده و حتی الفاظ غیرمودبانه بمطالب 

در بیان، نیز دیده می شود  پروفسور سوکمار رای معت د است بایزید  ،(  این دوپارگی عالوه بر سبک نگارش63: 1931دارد)بیات، 

به نظتر متی رستد     (129: 1939ضوع خار  شده باعث گسست در بین مطالب می شود)رای،با ورود مکرر به مطالب شخصی از مو

بتا وجتود   نداشتن سواد تاریخی، کهولت، و نیز تضادی که حضور کاتب ایجاد کرده سبب بروز پراکندگی در مطالب کتاب شده است  

اد کرده اند و ارزش اطالعتات داده شتده از ستوی    اینکه نویسندگانی چون ریاض ا سالم و سوکمار رای به مطالب کتاب بایزید استن

 وی را از نظر حجم و کیفیت ستوده اند لیکن زبان سست و جمالت ناقص موجود در کتاب اندکی از ارزش کار بایزید کاسته است 

اریخ واقعتی  بایزید در ربت تواریخ اصال دقت  زم را ندارد و بستیاری از تتاریخ هتایی کته وی ذکتر متی کنتد ده ستا  جوتوتر از تت          

شدت محتاطانه برخورد ه رویدادهاست  از جموه در فتح قندهار و تولد اکبر؛ لذا در استناد به تاریخ هایی که وی ذکر کرده بایستی ب
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سخت می کند و احتما  پس و پیش بودن برخی رختدادها و تغییتر   نیز کرد  بی دقتی در این مساله اندکی پذیرش سایر مطالب را 

ت زیتادی بتا اکبتر نامته وجتود دارد لتذا       امات را با  می برد  مثال در نامه طهماسب در تعداد وسایل و افراد اختالفموضوعات و مکال

 بایستی در مراجعه به مطالب تذکره بایزید با احتیال عمل کرد   

ه پناهنتدگی همتایون را بت   گذارده است؛ لذا برخی مطالب از جموه سفر همایون به ایران و بخصوص عوت  مختصربایزید نام کتاب را 

صورت خالصه بازگو کرده است  وی درباره نحوه بر تخت نشستن اکبر و چگونگی حکومت وی نیز مطوب اندکی دارد؛ لتیکن برختی   

در  "این در حالی است کته جاها را بسیار مطو  بازگو کرده است از جموه متن طو نی نامه طهماسب را بطور کامل ذکر کرده است  

از جموه تذکره شاه طهماسب و عالم آرای شاه طهماسب و خواندمیر بسیار مختصر درباره نامته صتحبت کترده انتد یتا       منابع صفوی

در حالیکه در این کتاب بایزید از نامه های دیگری نیز صحبت کترده ولتی   (   93ماه تاریخ و جغرافیا،ص)مبین اصال اشاره نکرده اند

به نظر می رسد بایزید و دیگر مورخان این دوران خواسته اند بتا ضتبط و تاکیتد بتر      ربت کرده است  شده صورت خالصهه همه را ب

پذیرایی شاهانه طهماسب از همایون به نوعی از سرافکندگی ناشی از پناهنگی کاسته و او را در قالب پادشاه هم طتراز بتا طهماستب    

ن به ایران آمدند و نیز کسانی که در بازپس گیری حکومت توستط همتایون   تعمد در ذکر نام امرایی که به همراه همایو نشان دهند 

ن ش داشتند گاه کتاب را از حالت مختصر خار  می کند بخصوص که بایزید برخی موضوعات مربول به خود را نیز با همان دقتت و  

و یتا کوتی   برجسته کردن برختی متوارد   و صورت طو نی و گاه خسته کننده بیان می کند  این دوگانگی در پرداختن به جزئیات ه ب

گویی از خصوصیات این کتاب است  در جایی که بسیار مهم است به گفتن این جموه بسنده متی کنتد کته همتایون از بتی مهتری       

  وی به سادگی از کنار خیانت های هندا  گذشته و حتی میرزا کتامران را چنتدان م صتر    (1: 1931برادران و امرا فرار کرد)بیات، 

در مورد مسایل مختوف بایزید خالصه وار مطالب را بازگو می کند از جموه عوت مترگ بیترام ختان و اختالفتات     یا  ه نمی دهد  جوو

در جایی دیگر نوع  اسب و رنگ و جنس زین و محل خریتد و   این در حالی است کهسپاه همایون با نیروهای کمکی شاه طهماسب  

(  در کتتل بایزیتتد از ورود کتتردن بتته مستتایل 139، 140: 1931و متتی کنتتد)بیات، خریتتدار و فروشتتنده یتتک استتب را بتتازگنتتام 

ه اجتناب می کند مثال بسیاری از وقایع و تغییرات مهم دوره اکبر را بازگو نمی کند  در واقع با این روش بت  )حکومتی و مذهبی(مهم

     قصد تاریخ نویسی ندارد مورخ اعالم می کند که به مانند یک صورت غیرمست یم 

جمالت در این کتاب اغوب کوتاه هستند و نویسنده از انتخاب جمالت طو نی و پیچیده اجتناب کترده استت  در کتتاب ختاطرات      

دور از رویتاپردازی  ه بایزید ارری از آیات قرآنی و احادیث یا داستان های گذشتگان وجود ندارد  بایزید ح ی تا یک انسان عموگرا و بت 

ست  او هر آنچه را که دیده بیان می کند و البته هرآنچه که به نفعش بوده را نمایان تتر بیتان متی کنتد  در     های نویسندگان دیگر ا

کتاب او شعر نیز در خدمت این نوع از طرز تفکر عموگرای وی است یعنی اکثر اشعار استفاده شده کاربردی هستتند و بتدون دلیتل    

و ساخت و مرمت برخی بناها )که توسط بایزید ساخته شتده اند(گفتته     مرگ افراد نوشته نشده اند  مانند ماده تاریخ هایی که برای

( و یا ابیاتی از اشعار حافظ که به مناستبت تفتالی کته در مجوستی زده شتده ربتت        931، 904، 61، 60: 1931شده اند)بیات، 

کته کتامال   مشهور به بهرام س ا را آورده  بار هم چند بیت از دیوان برادرش شاه بردی بیات (  یک123: 1931گردیده است)بیات، 

(  اشعار دیگری که در این کتاب ربت شده اند 193-192: 1931)بیات، تبویغی هستند و به منظور تعریف از برادر نوشته شده اند

مانند اشعاری کته    را تشریح نموده استو موقعیتی هستند که به نوعی بایزید از طریق آنها نظر خود را بیان کرده و یا اوضاع  بیاتیا

(  یک نمونه از این نتوع اشتعار ایتن دو بیتت     129-122: 1931در مجوس کور کردن چشمان کامران میرزا گفته شده اند)بیات، 

خوبی حالت روحی و واهمه همایون و اطرافیانش را به هنگام بازگشت از ایران و آمادگی برای نبرد با کامران میرزا نشان ه است که ب

 می دهد   

 سوزد گه د  از عشقِ بتان گه جگرم مى
 

 سوزد عشق هرلحظه بداغِ دگرم مى

 همچون پروانه بشمعى سروکار است مرا
 

 سوزد که اگر پیش روم با  و پرم مى
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روم پتیش اگتر بتا  و پترم      متی بندگان حضترت ایتن دختل فرمودنتد کته چنتین بهتتر باشتد          "تصریح می کند کهدر ادامه و بعد 

 (  در چند مورد نیز بایزید با استفاده از شعر تموق پادشاه را گفته است 93: 1931)بیات، "سوزد مى

 کرم بین و لطف خداوندگار
 

 گنه بنده کردست او شرمسار

 (  36: 1931)بیات، 

 

متواردی کته از   بایزید سعی کرده نام شعرای اشعاری که در کتابش از آنها استفاده کرده است را نیز تا حد امکان ربت کنتد  جتز در   

در کتار  "مصرعی به عنوان ضرب المثل بهره گرفته که معمو  به عوت اشتهار شعر مذکور، نیازی به معرفی شاعر ندیده است  ماننتد  

در مجموع باید گفت اشتعار و ابیتاتی کته در ایتن کتتاب در  شتده انتد در         ( 93: 1931)بیات، " خیر حاجتِ هیچ استخاره نیست

زحماتی که برای ساخت بنایی کشیده وقتی که یا و خدمت اهداف بایزید قرار دارند چه آن زمان که اشعار برادرش را تبویغ می کند 

تموق گویی دارد)بیتات،   زمانیکه قصدا و ی ( 936، 932، 934، 909: 1931به شاه گوشزد می کند)بیات،  زبان شعررا از طریق 

(  و چه زمانی که از طریق توصیف شعرخوانی مجالس و تفا  زنی ها بته روایتت داستتان ختود پرداختته و در      933، 930: 1931

ضتمن  بایزیتد  (  در پایان کتاب نیتز  929: 1931ضمن آن نظرات و مواضع خود را راجع به موضوعات مختوف بیان می کند)بیات، 

 ( 933-932: 1931شعاری که در آن خود را ستوده با مد  پادشاه کتاب را به اتمام رسانده است)بیات، اربت 

 

( و فارسی که برخی در ایران روا  910: 1931استفاده از ضرب المثل نیز در کتاب بسیار رخ داده  ضرب المثل های ترکی)بیات، 

کاربرد غیرمودبانه دارند و به جهت تمسخر و کنایه به کتار رفتته انتد  بته چنتد       دارند و بعضی دیگر ناآشنایند و البته در اغوب موارد

و چون قد دراز را ع وى نباشد و مشار الیه ریتش دراز هتم داشتت و برداشتت کالنتى      "نمونه از این موارد در اینجا اشاره شده است  

)بیتات،  "ایم سگ )سبک( روئى به بعضى مردم مانتد  رفته آگره مىه خان خانان فرمودند که ما خود ب"(  32: 1931)بیات، "نداشت

کرده  و من بع مى -آگره برد که ارکان دولت ریش مرا در رنگ بز اخفش بگیرنده خواهى که مرا ب و گفتند تو می"(  136: 1931

جته را بریتده   خوا  بینتى  ،ستبب بهتتانى   ،و چتون مترزا   -ما شربت ندهنتد ه به رکابداران فرموده که ب"(  131: 1931)بیات، "باشم

و دیگر سخنان گفتند که  -و اگر نمکى هم داشتند از بینى من برآوردید -خواجه در جواب گفت که شما کى نمک داشتید -اند بوده

(  چنانچه در این نمونه ها مشاهده شد بایزیتد در استتفاده از ضترب المثتل هتا ختود را       196: 1931)بیات، " یق این تذکره نبود

عوی رغم اینکه تمایل نداشته به قو  خودش چیزی را که  یق تذکره اش نیست نیاورد در برخی جاها کومات  محدود نکرده است و

و مکالمات غیرمودبانه بکار برده است  جمالت و گفتگوهایی که نه در بین سربازان عتادی بوکته در میتان بزرگتان رده بتا  و حتتی       

 (  133، 166،149، 99: 1931پادشاه انجام می شد)بیات، 

 

دیتده متی شتود      ارتر بسیار کم است ولی استفاده نسبتا وسیع از لغات ترکی و هندی در ایتن  در این کتاب استفاده از کومات عربی 

بایزید در برخی جاها بنا به ضرورت چند جموه ترکی و گاه هندی را هم استفاده کرده و البته در همه جتا معنتی آنهتا را هتم ذکتر      

کرده؛ گویی می دانسته که این کتاب برای افراد فارسی زبان و فارسی دان نوشته می شود و لذا هرجا پادشاه به ترکتی و احیانتا بته    

(  ایتن مستاله   121، 93: 1931صحبت کرده وی عین روایت را آورده و سپس معنی آن را ربتت کترده استت)بیات،     زبان هندی

 حضور نویسنده را در متن بسیار پررنگ کرده است  

 آنها را یاداشت می کرده گاه به نظر متی رستد   ،مطالب را بازگو و کاتب ،در این کتاب چون روش کتابت بدین صورت بوده که بایزید

لحن برخی جمالت گفتاری است گرچه کاتب نیز در برخی جاها بخصوص در صفحات آغازین و پایانی کتاب سبک نگارشی ختود را  
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در پیش گرفته و با جمالتی منشیانه مسایل را ربت نموده است  این موضوع از پیوستگی متن کاسته است بخصوص که بایزیتد نیتز   

غیر ضرور و نامرتبط با موضوع را در حین بازگویی خاطراتش بیتان متی کنتد  امتا عتدم      در روایت خود منسجم نیست و گاه مطالب 

: 1931)بیتات،  "آنچنان که در بتا  ذکتر شتد   "بایزید تا حد امکان با جمالتی نظیر   انسجام سبب نشده وی به تکرار گویی بپردازد

سیاری از مسایل نپرداختته ولتی هتیچ گتاه مطالتب غیتر       ( از تکرار مکرر مطالب پرهیز کرده است  بایزید گرچه به عوت یابی ب131

عوتی رغتم آنکته بایزیتد از     ع النی و نام بو  را نیز در کتابش مطر  نکرده است  این مساله ارزش کتاب وی را دوچندان کرده و لذا 

در تمتامی صتحنه هتایی     آرار مورخان دیگر استفاده نکرده ولی تاریخ نویسان دیگر به عوت جزیی نگری بایزید، صداقت و حضور وی

استتفاده  که دست به روایت آنها زده از مطالب کتاب وی بهره گرفته اند  از جموه ابوالفضل مبار  در اکبرنامته بطتور مفصتل از آن    

است  لذا می توان گفت تذکره همایون و اکبر برای کسانی که در مورد دوران همایون تح یق می کنند از ارزنده تترین منتابع    کرده

 وب می شود محس

 

 نگری   تاریخ

صورت مست یم و غیر مست یم همه جا حضتور ختود   ه بایزید به اقتضای خاطره نویسی که در آن محوریت با نویسنده است همواره ب

را اعالم و حتی فریاد می زند  اعالم می کند که من در فالن جا حضور داشتم متن فتالن کتار را انجتام دادم و متن فتالن مطوتب را        

در واقع می توان گفت بسیار صفحات کمی وجود دارد که نام بایزید در آنها ذکتر نشتده   (  169، 114، 119: 1931ات، بی)گفتم

کمینه نشان می دهد و در صفحات بعتد   و باشد  وی در صفحات آغازین کتاب خود را با عناوینی چون بنده درگاه، بایزید بی بضاعت

ختود را روایتت متی کنتد  وی در تمتامی صتحنه هتا حضتور غیرمستت یم ختود را از طریتق             گتزارش هتای  به عنوان سوم شخص، 

اظهارنظرهای مختوف و یا سخنان کنایه آمیز نشان می دهد و به این ترتیب تجزیه و تحویل خود از وقایع را ارایه داده و گاه به عوت 

 یابی مسایل می پردازد 

همات و مسایل خیالی و دور از ذهن، دوری می کند لیکن در هر صورت تربیتت در جتو   بایزید بیات فردی عموگراست و بالذاته از تو

؛ (162، 90: 1931ت دیرگرایانه آن دوران در او مورر بوده؛ لذا گاه توضیح برخی مسایل را با کومه ت تدیر همتراه متی کنتد)بیات،     

موضوع و ارایه د یل بحث، تاریر بختت  نسبتا کامل ز شر  لیکن هیچگاه تنها عوت یک مساله را ت دیر یا اقبا  نمی داند  بوکه پس ا

از کومه عنایت الهی استفاده کرده است البتته در اینجتا    زیادی نیزبایزید به میزان   (160: 1931و ستاره را مطر  می کند)بیات، 

نمتک خبتر    و آن حترام  -رستیدند  ن شبآلهى در اعنایت ه این جماعت ب" :مثال می گویدمسایل نمی داند  نیز عنایت الهی را دلیل 

ستید عوتى نتام قتورچى      -هراو ن حضرت رستید ه پر ب ون نزدیک بابا ششچ"  (132: 1931)بیات، "یافته نتوانست از آب بگذرد

ه لهتى مشتارالیه را دستتگیر کترده بت     اعنایتت  ه و همان زمان بت  -شمشیر را از نیام او کشیده تاخت و او را در میان گرفتند -داشت

بایزید کمک خداوند را بیشتر از روی یک عادت اسالمی که همواره خداوند را در مد نظر قرار   (39: 1931)بیات، "وردندمالزمت آ

داده و عامل امور می دانند استفاده می کند  نویسنده در مناسبت های متعددی عنایت الهی و سپس دولت حضرت را در کنتار هتم   

( و البته در اینجا نیز به همان ترتیب ذکر شده بیشتر برای یاد کتردن از  109، 193، 191: 1931توامان استفاده می کند)بیات، 

 نام خداوند و پادشاه در ابتدای امور از این مساله بهره می گیرد   

ندرت وارد مسایل و یا منازعات مذهبی شده است  وی آشکارا از مذهب خود سخن نگفته ولیکن اینکه می گویتد متدتی را   ه بایزید ب

در مشهد)در دوران حضور همایون در ایران( به مالزمت در آستانه حضرت رضا رفته و مدتی را هم در آنجا بته طوتب عوتم مشتغو      

می تواند دلیوی برای تشیع وی باشد؛ بخصوص که در همان خطول آغازین کتاب، در ابتتدا وی محترمانته    (93: 1931بوده)بیات، 

طواف روضه "ز آن وارد بحث اصوی شده وعنوان می کند که همایون به ایران آمد و پس از از حرم امام رضا صحبت می کند و پس ا

( به مالقات طهماسب رفت و 1، 9، 113: 1931)بیات، "روضه امام رضا عویه التّحیة و السّالم" و "م دسه سوطان عوی موسی رضا
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( کته نشتاندهنده   99: 1931برادرانش صحبت می کند)بیات،  رویارویی باآغاز نبرد و از زیارت همایون قبل از  ،باز در صفحات بعد

بتار در بحبوحته    جا به مذاکرات و مباحث مذهبی پرداخته استت  یتک   اهمیت این موضوع در نزد وی است  بایزید بی م دمه در دو

ی بترد ولتی در   سفر به ایران در نزد همایون این مبحث پیش می آید که در مذهب شیعه اگر کسی اصحاب را لعتن کنتد صتواب مت    

( 10: 1931)بیات، "توان شد کافر نمى ،واسطه گمان صوابه ب"در نتیجه  مذهب حنفی گویند که اگر اصحاب لعن شوند کفر است

و سپس از پسندیده افتادن حکایت مزبور می گوید  عوت ربت این روایت با توجه به بی عالقگی بایزید به بتازگویی مستایل متذهبی    

د با توجه به شایعاتی که حو  و حوش شیعه شدن همایون بوده مولف می خواسته در تکذیب شتایعه مزبتور   اندکی مبهم است  شای

از مباحثه مذهبی شیعه و سنی صحبت کرده در محاکمه میرزا کامران استت    مجددا بی م دمه اقدامی بکند  جای دیگری که بایزید

ه توانستت نوشتت حستین قوتى ستوطان مهتردار از مترزا کتامران         و در مجوس بعضى سخنان گذشته از ان جموه یکى درین تذکر"

  که کسى را که برابر نارن  بغض عوى ابن )ابو( طالتب در د  نباشتد او را مستومان     گذشته پرسیدند که در مجوس عبید الوّه خان مى

 -برابر هندوانه داشته باشتد و شما فرمودید که خداد را بنده باشد که  -گذشته توان گفت و این سخن یک وقتى در مجوس شما مى

حسین قوى سوطان مهردار عرض کرد که بنده آنچه شنیده بتودم عترض    -اند کرده مرزا جواب دادند پس مرا مردم خارجى تصوّر می

: 1931)بیتات،  "کردنتد  رسید عترض متى   خاطر مىه هر کس را آنچه ب -و این مجوس تا نماز عصر بود -ن ل کفر کفر نباشد -کردم

قو  بایزید در این جوسه، مطالب زیادی مطر  شده ولی عوت انتخاب و گزارش این موضوع توستط بایزیتد بستیار جالتب     (  به 100

توجه می باشد  بایزید با این روایت در واقع بغض داشتن نسبت به حضرت عوی را کفر دانسته و از سوی دیگر به نوعی میرزا کامران 

 ه است را بواسطه داشتن چنین ع ایدی ت بیح کرد

تصوف در دوران حکومت مغو ن رشد کرد و در زمان حکومت تیمور و جانشینان وی در ایران و هنتد همچنتان متورد توجته قترار       

خاطر توجهی که همایون به این اقشار داشت نام چند تن از بزرگتان تصتوف ماننتد عوتی بتن      ه داشت  در کتاب بایزید در چند جا ب

دین محمود کمانگر بداینى و خواجه قطب الدین بختیار کاکى ذکر شده و از احترام همتایون و دیگتر   عثمان هجویری و مو نا زین ال

( لیکن صحبت های وی از حد احتترام بیشتتر نرفتته و از ارادت    169، 166، 24: 1931امرا نسبت به ایشان صحبت شده)بیات، 

طور مفصل صحبت کرده و حتی نام یک بخش را به وی  هخاص خبری نیست  تنها در یک مورد بایزید موقع شناس از یک صوفی ب

اختصاص داده است و آن شخص بهرام س ا، برادرش می باشد  وی حا ت جذبه وی را توضیح داده و سپس اضافه می کنتد کته در   

، 194: 1931)بیات، حالت خوسه از شاه قاسم انوار دستور یافته که شعر بگوید و در ادامه ابیاتی از اشعار دیوان او را ن ل می کنتد 

(  مورد دیگر از عالیق مذهبی بایزید ساخت مسجد و س اخانه است که در انتهای تذکره، مکان و زمتان ستاخت آنهتا را بیتان     192

 ( 936: 1931کرده است)بیات، 

وظیفته و  ین مشروعیت بخشی یکی از مهمترین اهداف اغوب تاریخ نگاران است  بایزید بیات به عنوان یک خاطره نویس گرچته چنت  

چتون  "را جانشین تیمور متی نامتد   آن دورسما  اکبرشاه برآمده وهمایون و دغدغه ای ندارد؛ لیکن دو بار در صدد دفاع از حاکمیت 

حضرت جتال  التدین محمتد اکبتر بادشتاه منت تل       ه و از ایشان ب -حضرت جنت آشیانى قرار یافته بوده دولت صاحب قران اعظم ب

یک بار دیگر به هنگام روایت مرگ همایون تاکید می کنتد کته و یتت هنتد متوروری همتایون بتوده و        (  119: 1931)بیات، "شد

(  در اینجا نیز وی قصتد داشتته از حکومتت    196، 194: 1931پادشاه قصد داشته سوطنت را به فرزندش اکبر منت ل کند)بیات، 

با این نیت که مسن ترین فرد خاندان سوطنت و در نتیجته  اکبر در م ابل عمویش میرزا سویمان دفاع کند که پس از مرگ همایون 

   برآمده بود محق ترین فرد برای حکومت می باشد در جهت کنار گذاردن اکبر 

بایزید بیات عوی رغم آنکه یک فرد نظامی است و اکثر فعالیت های دوره جوانی و میانسالی اش در حوزه مسایل لشکری و کشتوری  

ه در تذکره بایزید بت  نامهد خشنی که در طو  نبردها اتفاق افتاده را در کتابش ذکر کرده است  برعکس بابربوده لیکن بسیار کم موار

به نظر می رسد این مستاله بته روحیتات بایزیتد       (161، 114، 39: 1931)بیات، است ندرت از تارا  و قتل عام ها صحبت شده
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ی خشن اجتناب کرده و سعی داشته مهربانی های همتایون را بیشتتر از   جاییکه توانسته از توصیف صحنه ها وی تا  مربول می شود

بته عنتوان مثتا  وقتتی       را به ضرورت نسبت دهتد  تصمیمات خشونت آمیز وی بنمایاند و اگر رویدادی رخ داده وی سعی کرده آن

حضترت فرمودنتد کته    "بودند لیکن همایون دستور به کور کردن برادرش می دهد می گوید که اکثر امرا با قتل کامران میرزا موافق 

(  در 122: 1931)بیتات،  "هتاد مترزا را نیشتتر زننتد     بالضرورت فرمودند کته چشتم   -ست با کشتن همراه نیستما بهر حا  برادر

 کار رفته دفاع کند با کومه یا جموه ای اعتراض خود را گاه پنهان و زمانی آشتکارا بیتان  ه جاهایی که بایزید نتوانسته از شدت عمل ب

که زیردستان پادشاه دستور کشتن فجیع یکی از بزرگان کشور را عموی می کنند بایزید بتا نارضتایتی اعتالم     زمانیمثال کرده است  

(  حتتی در یتک جتا آشتکارا از     121: 1931)بیتات،  "جانبى پریشتان شتدند  ه مردم دریخانه از توهّم این امر هریک ب"می کند که

یسد سپاهیان همایون لشکر میرزا کامران را به انت ام تاراجی که کرده بودند تتا ن نمودنتد و   مضرات تارا  صحبت می کند و می نو

در آن میان جمعى بودند که دو هتزار روپیته ازیشتان     "بعد همایون دستور داد هر کس هرچه بدست آورد از آن خودش باشد لیکن

عونتی  انت اد (  این نوع 91: 1931)بیات، "ده هزار روپیه شدندو مردمى که ده روپیه نداشتند صاحب  -رفته بود یک روپیه نیافتند

 نسبت به دستورات شاه در کتب رسمی تاریخی اند  است  

بایزید نظرات و انت ادات خود نسبت به عموکرد سایر امرا را نیز به همین نسبت آشکارا بیان کرده است؛ مثال وی عوی رغم نارضایتی 

ه بروز سختی توسط بیگ موو  را جایز نمی داند و عنوان می کند که این شخص در بحبوحاردن وی از اعما  کامران میرزا تنها گذ

( گاهی بایزید نظترات و انت تادات ختود را بتا     160: 1931)بیات، "مردود خاص و عام شد -باوجود م بولى"به عوت این بی وفایی 

ضمن آن نکاتی را به پادشاه متتذکر متی شتود  یکتی از ایتن      و گاه در  (113، 143: 1931توصیه و پندهایی همراه کرده )بیات، 

وی عوت کشتن آنها را سعایت دیگر امرا می دانتد و در ادامته بتا ذکتر       موارد یادآوری خدمات خان زمان و برادرش به اکبرشاه است

و هرمحل کته ایتن نتوع ختوانین و      -اسباب دولت بادشاهان امراد خوب است"د یل تعدی ایشان از امر پادشاه یادآور می شود که 

ایزید چون متورخ رستمی نیستت    (  ب140، 199: 1931)بیات، "سالطین پیدا شوند پادشاهان در تربیت ایشان مالحظه مى کنند

راحتی ابراز کنتد  معمتو  کتتاب مورختان     ه برا سختی می توانستند به بیان آن بپردازند ه توانسته برخی از مسایل را که مورخان ب

ندرت می توانستند نظرات واقعی ختود را راجتع بته    ه رسمی توسط بزرگان و صاحب نطران و گاه پادشاه خوانده می شد و لذا آنها ب

مسایل عنوان کنند و اگر چنین کاری می کردند معمو  آن را  به  ی کومات وزین پنهان می نمودند؛ لیکن بایزید بیات به عنتوان  

که در مظان اتهامتاتی کته تتاریخ نگتاران     آن جا شخص بیسواد و پیری که قرار است به دستور پادشاه خاطرات خود را ت ریر کند از 

مطالبی را عنوان کرده که بسیار جالب هستند و احساس ح ی ی شاه و مردم را به نمایش  بود؛نگرفتند  دیگر در معرض آن قرار می

می گذارند  چرا که بایزید قرار نبوده تاریخ بنویسد بوکه هدف این بود که از خاطرات وی به عنوان مواد نگارش تاریخ اصوی استتفاده  

شما سبب شد که من به عراق رفته  یبه یکی از افراد می گوید که بی تدبیری هاشود  مثال در یک مورد همایون در حین عصبانیت 

(  احتما  نوشتن این مطوب توسط یتک متورخ دربتاری بستیار     61: 1931و منت ترکمانان را بکشم و از آنها کمک بگیریم)بیات، 

شدت از پذیرایی شتاهانه  ه بتذکره بایزید  و حتیاند  است چرا که نوعی اقرار به ضعف است  این در حالی است که کتب این دوره 

صفویه از همایون داد سخن داده اند و از استمداد همایون و روزهای آوارگی وی یا سخنی نگفته و یا به سرعت از آن دوران گذشتته  

و "ایتن جموته   یتا در قالتب   اند در حالیکه بایزید سرخوشانه و در کما  سادگی حس واقعی پادشاه سرشکسته را منت ل می کنتد  و  

چون خبر قبل قندهار و جمعیت حضرت و زور کومک قزلباش در کابتل شتهرت تمتام یافتته ستپاهى و رعیتت را دغدغته مالزمتت         

پشت کرده بودند و بعد از اینکه خبر کمتک قزلباشتان رستید     همایونامرا و مردم به در آن زمان که  آشکارا می گوید "حضرت شد

 (  43: 1931)بیات، یدا کردندتمایل پهمایون ه مردم و سپاه ب
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(  999، 140، 36: 1931بایزید از تکنیک بازگشت به گذشته بخصوص به هنگام معرفی اشخاص بارها استفاده کرده است)بیات، 

وی گاه برای نمایاندن تفاوت های دو نفر)که معمو  یکی محبوب و یکی مغضوب وی است( از این تکنیک بهره گرفتته و بتا روایتت    

صورت پشت سرهم عموکرد متفاوت این افراد را در قبا  یک اتفاق شر  می دهد و در انتها نتیجه گیری ه ستان نسبتا مشابه بدو دا

هدف وی م ایسته یتا ابتراز نظتر      مواردی کهدر در حالیکه (  199، 193: 1931دلخواه خود را به خواننده منت ل می کند)بیات، 

که آنجا با  ذکتر کترده    "یا"آن داستان در با  در تذکره ذکر شده"مطالب پرهیز کرده و با عنوان درباره افراد نیست بایزید از تکرار 

 ( به ادامه روایت خود می پردازد 131، 169: 1931)بیات، "شد

 محدود نبودن بایزید به برخی آداب که مورخان رسمی و مذهبی به آن پایبند بودند سبب شتده خواننتده بتا مطالعته کتتاب وی بتا      

قدری زنتده و بتا جزییتات    ه بسیاری از صحنه های جاندار، غیر مصنوع و ح ی ی روبرو شود  بخصوص که بایزید برخی رویدادها را ب

عالوه بتر ستبک نگتارش،    توان فضای آن واقعه، احساس انسان ها در آن لحظه و تمام صحنه ها را تجسم کرد   توصیف کرده که می

اردوها ایتن  اخبار و  زندگی اشرافارزش اطالعات ارائه شده در کتاب از لحاظ بخشی که بایزید انتخاب کرده یعنی دنیای نظامیان و 

و ایتن روایتات    های بایزید مبتنی است بر اطالعات شخصتی او  گزارش مضاف بر اینکه کتاب را بسیار مطووب و پر ارزش کرده است 

شخص بایزید نیز با تاکید بتر   .ه استاستفاده کردمطالب آن  ابوالفضل در تألیف اکبرنامه ازقابل اعتماد بوده که شخصی چون  آن در

که نویسندگان بسیاری در زمان او و در دوره های بعدی از مطالب این کتاب استفاده صداقت روایت خود به این موضوع اشاره کرده 

اصغر آفتاب نیز معت د است اغوب کسانیکه تاریخ دوره همایونی را نوشته اند بطتور مستت یم یتا     ( 933: 1931)بیات، خواهند کرد

 ( 102: 1964غیرمست یم مدیون این کتاب هستند  زیرا تاریخ همایون از متون مورق و پرارزش تاریخ این دوره است)آفتاب، 

 

از دیگر فواید نوشته های بایزید ربت نام و حتی توصیف کار هنرمندان مختوف است  هنرمندانی که برخالف شاعران، نام و یتاد آنهتا   

به ندرت وارد کتاب های تاریخی شده است  انت اد های گاه و بیگاه وی از نحوه اجرای برخی امور و یا بعضی تصمیم گیری ها کتاب 

رف خار  کرده است  البته نباید پنداشت که این انت ادات در جهت عبرت گیری است بوکته بیشتتر نظترات    را از روایت و توصیف ص

شخص وی و از روحیات او و گاه عداوت هایش نشتات متی گیترد  در کتتاب وی خبتری از خواستت هتای عامدانته مورختان بترای           

ایت عوم تاریخ و یا نتیجه و آینتده حکومتت نیستت و    مشروعیت بخشی به حکومت و دفاع صددرصدی از شاه نیست  وی به دنبا  غ

عوتت  انتدرزگویی و  در نهایت باید گفت؛ بایزید بتیش از آنکته دنبتا     نیز به دنبا  تجربه اندوزی یا نشان دادن راه به دیگران نیست  

کنتار آن ستعی دارد ختدمات     یابی از نوع خردورزانه یا ت دیرگرایه و یا جبرگرایانه باشد در صدد اجرای دستتور پادشتاه استت و در   

در آنجا بایزید بیات با اشاره به انواع ختدمات کشتوری،   دیده می شود  در صفحات پایانی کتاب  او  آن وخودش را به نمایش گذارد 

لشکری و عمرانی خود در دوران همایون و اکبر با افتخار از روزی یاد می کنتد کته اکبرشتاه در حضتور بزرگتان از وی ت تدیر کترد        

ن تتاریخ دانستتند کته بایزیتد را نستبت ستب ت قتدیم        آو از  -نانکه حضّار مجوس همه فرمودند که بایزید مردد باخالص استت چ"

در اغوب مواقتع تاکیتد بایزیتد بتر     که بنابراین می توان چنین برداشت کرد (  936: 1931)بیات، "الخدمتى درین درگاه بوده است

گونته ای کته شتاید    ه شدت مشهود است بت ه و این قضیه در یک سوم انتهایی کتاب برویدادهایی است که خودش قهرمان آنهاست 

 بهتر بود نام کتاب، به جای تذکره همایون و اکبر، تذکره همایون و بایزید نام می گرفت   
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 نتیجه 

ت موجود در ارر، جهت در پژوهش حاضر سعی شده با بررسی روایت های مختوف ارایه شده از سوی بایزید بیات میزان اعتبار اطالعا

گیری های مولف در بیان گزارش ها، انتخاب موضوع و نحوه بیان آن و هدف نویستنده متورد بررستی قترار گیترد  م الته حاضتر در        

راستای پژوهش ابوالحسن مبین که بیشتر بر روش تاریخنگاری بایزید بیات تاکید داشت به اهداف و انگیزه های بایزید از نگارش ارر 

وی در انتخاب موضوعات و نحوه ارایه داده ها توجه کرده است  امید است با تصحیح و انتشتار کتتاب هتا و ختاطرات دیگتر      و بینش 

 نویسندگان عصر همایون بتوان زوایای بیشتری از تاریخ پر فراز و نشیب دوره این پادشاه را بدست آورد    
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