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چکیده

خواجه رشیدالدین فضلاهلل همدانی در دورانی میزیست که ایران ،عرصۀ

ورود و استترارار یلی تتههتتا مغتتوو و تتتر  ،و بتتروز دگرگتتونیهتتا و

گسستها گسررده در ساخرار و نظم سیاستی و اجرمتاعی جامعتۀ ایرانتی

بود .و بهعنوان مهمترین عضو یشر دیوانساالر در تشتییت کیتومری

ای خانان ،ازجم ه کسانی بود که در نگارش جامعالرواریخ خویش کوشتید
ضمن تعریف ملانی تاریخی مشرر

برا یلی تههتا و ایفتههتا مغتوو و

تر  ،آنها را با فرهنگ و ارزشها رایج در جامعۀ ایرانتی پیونتد زنتد؛

بدین منظور ،او با توجه به ساخرار گروهها مؤثر در کیومتت و جامعته،

 .1دانشیار گروه تاریخ ،دانشگاه تلریز؛ n_sedghi@tabrizu.ac.ir

 .2دانشجو کارشناسی ارشد ،دانشگاه تلریز؛ mehdihuoshmand@yahoo.com
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بتتراستتاد دو مرتتور عمتتده ،یعنتتی روایتتا دینتتی و روایتتا استتا یر ،

تاریخنگار را آغاز کرد و با اسرناد به معرفت شفاهی این ایوام در هتردو

مرور ،درصدد ترییم ملتانی کیتومری و تمرکتز یتدر از ریت ایجتاد
اتراد میان یلی تههتا مغتوو و تتر

برآمتد؛ همچنتانکته تعریتف ملتانی

مشروعیری ربطدهنده برا نظام سیاسی ای خانی در جامعتۀ استتمی ترتت

کیمرانی آن ها از دیگر اهداف تتاریخنگتار رشتیدالدین بتود تتا بتدین
ترتیب ،ازختو تتاریخنگتر ختاخ ختود ،ضتمن نشتاندادن زمینتههتا

تاریخی وکد یلایل مغوو و تر  ،پیوسرگیهتا آنهتا بتا جامعتههتا

استمی برا دستیابی به وکد سیاسی و مذهلی در عصر غازانخان را

که از اهداف کیومت بود ،نشان دهد .این مورخ ،مرناسب با این اهتداف

و نیز جایگاه مخا لان تاریخ خود که ای خانان و سران یلایل تر

و مغوو

و اعضا شاخص آنها بودند ،اثر ختود را بترختتف مورختانی همچتون

جوینی و وصاف ،براساد روایا شفاهی و بتا استرفاده از زبتانی ستاده و
بیتی ف بیان کرده است.

واژه های کلیدی :تاریخنگار  ،خواجه رشیدالدین ،مغتوالن ،ترکتان،
وکد یومی ،پیوسرگی دینی.

 .1پیشینه و مسئلۀ پژوهش

ع یرغم اعرراف مرااان کوزۀ تاریخپژوهی به اهمیت کراب جتامعالرتواریخ ،1در موضتو
تتتاریخنگتتار خواجتته رشتتیدالدین ازکیتتم مستتاول هتتویری و مشتتروعیری ،و مارضتتیا

کیومتدار فرارو مغوالن و مرردان سیاسی آنهتا ،پژوهشتی اساستی صتور نگرفرته
استتت .بعضتتی از مرااتتان دربتتین فصتتوو کرتتب ترایاتتی ختتویش در موضتتو تتتاریخ دورۀ
ای خانی ،مطتاللی را بته تتاریخنگتار خواجته اخرصتاخ داده و بختشهتایی از ایتن اثتر را
موردتوجه یرار دادهاند که مرفاو با موضو و مسئ ۀ پژوهش کاضر است .مرمتد روشتن،
 .1برا مطالعۀ بیشرر ر.

ENCYCLOPEDIA IRANICA, 2016: VolXIV, Fasc5, PP462-468. :
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مصرح کراب جامعالرواریخ ،در پیشگفرار خویش بهشی ی ک ی به جایگاه منرصتر بته فترد

این تألیف در روشنکردن تاریخ یلایل تر

و مغوو اشاره کرده است .منتوههر مرتضتو

در کراب مساول عصر ای خانی ،یسمت یابل توجهی را به موضوعا مرتلط با جامعالرتواریخ
و تاریخنویسی خواجه اخرصاخ داده و با این کاو از تاریخنگار و ستخنی نگفرته استت

(مرتضو  .)1391 ،رجب هاشمزاده در کرتابی کته بته خواجته رشتیدالدین اخرصتاخ داده
است ،به تشتریح تعریتف و جایگتاه تتاریخ ازدیتدگاه خواجته پرداخرته و بته ارزش تتألیف
خواجه در روشنکردن تاریخ مغوو و خصوصاً تألیف بدیع و در موضو تاریخ فرنگ ،و
منابع و شیوۀ نوشرن و اشاره نموده است (هاشمزاده .)1377 ،پروین ترکمنیآذر در ماالتۀ
«رشیدالدین فضلاهلل همدانی و جامعالرواریخ» به اهمّ مطالب دربتارۀ روش و مستاول مطتر

در جامعالرواریخ اشاره کرده و این کراب را مجموعتها از ترجمته و تتألیف دانستره استت
(ترکمنی آذر .)1381 ،اصغر ایزد جیتران در ماالتۀ ختود ترتت عنتوان «ادبیتا شتفاهی،

تاریخ شفاهی» ،با اسرفاده از جامعالرواریخ بهعنوان ییتی از منتابع اصت ی ستعی کترده استت
مؤلفهها یهرمانی میان یهرمانان روایتشدۀ اوغوز و هتون را بتا استرناد بته متدار

دیگتر

نشان دهد (ایزد جیران .)1389 ،مااال هند نیز در موضوعا بازتاب هویت ایرانتی و
اهمیت جوانب دیگر این تألیف نوشره است که از آن میان میتوان به ماالۀ «بازنمایی مفهوم

ایرانیت در جامعالرواریخ رشیدالدین فضلاهلل همدانی» ،نوشرۀ فریدون اهللیتار اشتاره کترد

(اهللیار  .)1382 ،درعین ارزش و اهمیت موضوعا مطر در ترایاا متذکور ،ازجم ته

کاسریها این پژوهشها مغفووماندن اهمیت جامعالرواریخ در بازیابی و بازتعریف هویتت

تاریخی مجموعۀ ایوام و یلایل مغتوو و تتر

اثرگتذار در کیومتت و جامعتۀ ایتران عصتر

ای خانی براساد مارضیا این عصتر استت .رشتیدالدین فضتلاهلل کرتاب جتامعالرتواریخ را

ترت تأثیر وضعیت ،مارضیا و دغدغهها مطر در مرک ۀ جهاندار مغتوالن ،کته او
آن در برنامهها عصر غازانخان نمود یافت ،نگاشره است .بدین جهت که معموالً بهلرتا
تاریخی ،هر اثر و ایدامی در سطح جامعه مرناسب بتا پاستخگتویی بته وضتعیت و مارضتیا

زمانه صور میگیرد ،مسئ ها که مطر میشود ،این است کته مصتادی ایتن مارضتیا ،
دغدغهها فرارو رشیدالدین فضلاهلل بهعنوان وزیر و مجر برنامهها ای خانتان مغتوو و
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شخص غازانخان ،در نوشرن کرتاب جتامعالرتواریخ ،هته بتوده استت .بتا عنایتت بته هنتین

مسئ ها  ،پرداخرن بته وضتعیت و ضترور هتا اجرمتاعی و فرهنگتی جامعتۀ ایتران عصتر

ای خانی که خواجه در تألیف این اثر ،مراثر از آنها بتوده و همچنتین مهتمتترین دغدغتههتا،

انگیزهها و روش خاخ و در تألیف جامعالرواریخ براساد شناخت زمانه و جامعتها کته

خواجه با مویعیت خاخ اجرماعی خود در آن میزیست ،موضتو مرتور ایتن ترایت را
شتتیل متتیدهتتد .رشتتیدالدین فضتتلاهلل درماتتام وزیتتر ای خانتتان ،عتتتوهبتتر تتتتش بتترا
ترا بخشیدن برنامهها اصتکی و اجرایی ،درماام مورخ درصدد برآمد بتا تتألیف کرتاب
جامعالرواریخ ،زمینهها و بنیادها تاریخی پیوند یومی و دینی یلایل تر

و مغوو و ارتلتا

آنهتتا بتتا جامعتتۀ ترتتت کیومتتت را از ری ت بتتازخوانی استتطورههتتا و تتتاریخ ایتتن یلایتتل و

وایعیتها زمانه فراهم کند؛ زیرا بروز گسست در بدنۀ سیاسی و نظامی یلایل ناتشآفترین
در شیلگیر کیومت ای خانی ،و ادارۀ ی مرو بتا فرهنتگهتا و ایتوام مخر تف دریالتب
جامعۀ استمی بهدست یفی سیاسی که اساساً منشتأ غیتراستتمی داشترند ،بتهصتور یت

مشیل عمده در دورۀ غازانخان درآمده بود؛ به ور کته تتألیف جتامعالرتواریخ ،بازتتاب
معضت فرارو کیومت و جامعۀ ایران دورۀ ای ختانی و تتشتی نظتر و تتاریخ نگارانته

درجهت نظمبخشیدن به وضعیت آشفرۀ پدیدآمده در مناسلا سیاسی و اجرمتاعی از ریت
رجو به ی مرو اسطورهها و تاریخ ،و ربطدادن آن با وضعیت زمان بود.
 .2زمان و هدفهای تاریخنگاری خواجه رشیدالدین

فضلاهلل بن ابیالخیرا  ،م اب به رشید لیب همدانی ،لیتب ،وزیتر و متورخ ایرانتی دورۀ
کاکمیت ای خانان مغوو در خاندانی صاکب ثرو و نفوذ از اهالی همتدان در کتدود ستاو
648ق .به دنیا آمد .و دریالب فن لابت که از پدر خویش آموخره بود ،از دورۀ ابایاختان
(680-663ق ).وارد دربار ای خانان شد و پساز یکردن مراک ی در اواخر ساو 699ق .بته
ماام وزار غازانخان ،هفرمین ای خان مغولی رسید (رجتبزاده .)32-30 :1377 ،ییتی از
دغدغهها رشیدالدین درماام تاریخنگار رسمی ای خانتان مغتوو ،فتراهمکتردن زمینتههتا و
بنیادهتتا تتتاریخی هویتتتآفتترین و تضتتمینکننتتده بتترا ای خانتتانی بتتود کتته از خاستترگاه
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جغرافیایی ،فرهنگی و یومی خود بریده شده و در جایگاه کیمرانی سرزمینهتا و مردمتانی
غیرمغولی مسرار شده بودند؛ آنهم در بسرر جوامعی با فرهنگ استمی و برپایۀ مشارکت و
ناشآفرینی نخلگان دو یشتر نظتامی و سیاستی -ادار یلایتل و وایتف مغتوو و تتر  ،و
دیوانساالران ایرانی.
براساد تجربیا تاریخی مربو بته شتیلگیتر ستنتهتا تتاریخنگتار در ایتران،
همواره بین بررانها سیاسی -اجرماعی فراگیر در جامعۀ ایرانی با افزایش آگاهی تتاریخی
و ایدام به تاریخنگار نزد نخلگان آن ،رابطتۀ تعیتینکننتدها وجتود دارد (میثمتی:1391 ،
17-16؛ صدیی)56-55 :1393 ،؛ به ور که مطاب این الگو میتوان گفت مستئ ۀ کضتور
ملرنیبر تهاجم و همراه دگرگونیهتا بررانتی ناشتی از هجتوم مغتوالن ،در رونت جریتان
تاریخنگار در این دوره ،ناش اساسی داشره است؛ هرهند درکنار این عنصتر ملنتایی بایتد
برخی شرایط و لوازم میمل را هم درنظر گرفت که در ادامه بدان اشاره شده است .مغوالن
از یرن ششم هجر یمر با واردشدن بته عرصتۀ ناتشآفرینتی در بخشتی عمتده از تتاریخ
جهان شناخرهشده در آن دوره ،از شرق آسیا تا مرزها اروپا ،به پشتروانۀ فیتر نخلگتان و
دیوانساالران ایرانی ،زمینهها شیلگیر گونها از تاریخنگار عمومی را بتامروریتت

و ناشآفرینی یلایل مررد خود فراهم کردند (اشپولر )447 :1351 ،که جامعالرواریخ ،نمتود
عینی آن بود؛ آنهتم بتراستاد روایتا و دانتش تتاریخی شتفاهی و استطورها «دانایتان و

کیما خرا و هند و اویغور و یپچاق و دیگر ایوام و اعیتان» متؤثر در کیمرانتی مغتوالن
(همدانی.)35 :1373 ،
مغووها که از یلل ،دارا آگاهیهتا و میروبتا تتاریخی یابتل تتوجهی دربتارۀ پیشتینۀ
تاریخی خودشان بودند ،با ورود به ایران از ری کضور و دانش اهل ی م ایرانتی کته همانتا
دبیران و منشیان کیومری بودنتد ،ترتر
کردند .این ترر

مهمتی در ابعتاد فرهنگتی ی مترو ختویش ایجتاد

عتوهبر عرصهها کیومری و تصمیمگیتر هتا سیاستی و متدیریری،

بخشی از آثار خود را درکوزۀ تاریخنگار برجا نهاد؛ به ور که تألیف جتامعالرتواریخ
با مرروا منرصر به فرد آن را میتوان او هنین وضعیری دانست .اگر بپذیریم که جریتان

اندیشۀ تاریخی ایرانیان و مغووها در این یرن به هم پیوند خوردهاند ،باید گفت دیدگاههتا و
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بینشها تاریخی ایتن دو یشتر اثرگتذار ،در دسترهبنتد گتروههتا اجرمتاعی و اراوتۀ آن
دریالب روایا تاریخنگار نیز مؤثر بوده و تاریخنگتر ایتن دوره را تشتییل داده استت.
کضور نیروها یومی تر

و مغوو در ایران ،عتوهبر مطر کردن آنان بهعنتوان نیروهتا

مؤثر اجرماعی ،فرصت مناسلی را برا نخلگتان ایرانتی بترا مشتارکت در امتور کیتومری
فراهم کرده بود .دروایع ،نخلگان جامعۀ ایرانی از نخسترین عتامتن تتاریخی بودنتد کته هتم
شاهد تغییرا بیساباه در عرصهها گوناگون جامعته بودنتد و هتم در کارهتا کیتومری
بهدست کاکمان معاصر خویش بهخدمت گرفره شدند .همان تور کته ختواهیم دیتد ،اداره،
کفظ تمرکز یدر  ،و رهلر نیروهتا نتاهمگون و مریثتر موجتود در هنتین ی مترو  ،از
دغدغهها عمدۀ کیومت ای خانی بتوده و ایتن امتر مهتم عتتوهبتر تتتشهتا اجرایتی و
اصتکا ادار  ،در کوزۀ نظر با دسرور صریح غازانخان مغتوو بتهعهتدۀ تتاریخنگتار
نهاده شد (همان.)35-34 :
 .3شفاهیات در تاریخنگاری رشیدالدین فضلاهلل

مهمترین بخش از کراب جامعالرواریخ را ج تد اوو ایتن کرتاب ،مشتهور بته تتاریخ ملتار

غازانی تشتییل داده استت .دلیتل اهمیتت ایتن بختش را متیتتوان در روش تتاریخنگتار ،
هشماندازها تاریخی و زبانی که مؤلتف بترا گتزارشدادن روایتتهتا ت فیاتی بتهکتار
گرفره است ،جستوجو کرد .ایتن یستمت از تتألیف ،شتامل ناتد و بررستی منتابع میرتوب
دربارۀ ا تعا تاریخی مربو به مغووها و مطاباتدادن آنها با کوادث تاریخی و ستپس
سنجش و نگارش روایا تاریخی با توجه بته گفرتههتا و روایتا شتفاهی دانایتان ای تی در
ارتلا با مویعیت و زندگی عینی آنان بتوده استت (همتان .)37-35 :زبتان و کتاربرد آن در
تاریخنگار و خصوصاً در تاریخنگار ا که براساد روایا شفاهی شیل گرفرته باشتد،
ییی از موضوعا یابل ترایت در جتامعالرتواریخ استت .بتا توجته بته نثتر مری تف آثتار

همچتتون تتتاریخ جهتتانگشتتا و تتتاریخ وصتتاف ،و ماایستتۀ آن بتتا متترن و نثتتر ستتادۀ کرتتاب

جامعالرواریخ رشیدالدین فضلاهلل که ازنظر زمانی ،مابین تاریخ جهانگشا و تتاریخ وصتاف
نوشره شده است ،بهنظر میرسد نثر این دوره در تألیف خواجه ،دهار تغییرا اساستی شتده
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و از زبان منشیانه به زبان عامۀ مردم و به علتار بهرتر ،بته زبتان متردم یلایتل تشتییلدهنتدۀ
کیومت و فعاالن عرصۀ تاریخ ،نزدی

شتده استت؛ زیترا نخلگتان تتر

و مغتوو تتتش

میکردند زبان فارسی را بهشیل ساده ساز شدۀ آن بدانند (اشتپولر .)452 :1351 ،خواجته
در انرخاب نو زبان فارسی نیز ابریار بهختر داده و شتیوها ستازگار بتا جامعتۀ شتفاهی و
روایا آنان را بهکار برده است .از دالیل عمدۀ این تغییر متیتتوان بته روش تتاریخنگتار
خواجه که ملرنیبر روایا شفاهی بوده و همچنین به زبان گروهها فعاو و متؤثر در تتداوم
کاکمیت اشاره کرد که هم منلتع ایتن روایتا بودنتد و هتم مخا لتان آن .از ستو دیگتر،
خواجه در تاریخنگار و سنجش ارزش روایا خویش باآنیته در مادمتۀ تتألیف ختویش
خلر ،یعنی روایت میروب را آخرین مرک ه از معرفت به ع م تاریخ دانسره (صتدیی:1388 ،
 ،)84همچنان اصتالت را بته شتفاهیا داده و روایتا کرلتی را نیتز بته شتفاهیا و عینیتا
ارجا داده و به این ترتیب ،ارزش اخلار را با یراردادن آنهتا در معرفتت اجرمتاعی موجتود
در آن دوره سنجیده است؛ بر این اساد میتوان ادعا کرد زبان بیتی ف و نزدی

به عامتۀ

مردم از اهمیت زیاد برخوردار بوده و در مرن تاریخنگار خواجته بتهضترور متنعیس
شده است .و عتوهبر منابع میروب و مردود خویش با توسل به معاینه ،مشافهه و مستامعه
به تیمیل آفرینش روایا

منسجم از گذشرۀ کیا ای ی و وضعیت مغوو در دورۀ ای خانتان

پرداخره است؛ بدین ترتیب ،و بر تاریخ و سرنوشت بشر و م تها در تاریخ آگاهی داشتره
و تجربۀ عینی خویش از جامعه را در ارتلا با آگاهی تاریخی ،منلع شتناخت ختویش یترار
داده است (کسنزاده .)36 :1388 ،خواجه با کفظ فاص ۀ منطای از موضو خویش توانستره
است در ی
تر

مریط فیر اسطورهگرا و خرافی که آکنتده از روایتتهتا شتفاهی مرنتو

و مغوو بود ،به نگارش روایری منسجم از تاریخ آنان دست یابد؛ بته تور کته بترا

عرضۀ این انسجام روایی ازمیان «شطر»ها و «افواهِ عوام» ،راه دراز ترای را پیموده استت تتا
بهزعم خود ،به وایعیت تاریخی برسد(.رزنراو .)152 :1366 ،و که درپتی دستتیتافرن بته
«کایات کاو» بوده ،تتاریخ مغتوو و تتر

را بتا مراجعته بته منتابع میرتوب و روایتتهتا

شفاهی ،از دورۀ اسا یر آغاز کرده و به دورۀ تاریخی رسانده و در پایان ،به جامعۀ معاصر
خویش پیوند داده است .این فرایند سهمرک ها  ،غاللاً درهمتنیده و مرداخل است و خواجته

 / 108جایگاه تاریخ شفاهی و اسطورهها در تاریخنگاری رشیدالدین فضلاهلل

با تمرکز بر منابع هندصدایی خویش پیوسره کوشیده است از سه کوزۀ خواندهها ،شتنیدههتا
و دیدهها خود ،روایری معنادار اراوه دهد که به ویایع معاصتر ختویش پیونتد ختورده و بتا
آرمانها و نیازها آن ،سازگار باشند.
بعداز سطح تاریخنگار ملرنیبر روایا شفاهی ،خواجته تتتش کترده استت تتا بترا
یلای ی که از ری مسامعه ترایت کترده و بتهی تم آورده استت ،از تتاریخ و جامعتۀ معاصتر
خویش شاهد بیاورد و عرصۀ اسطورها را بته دورۀ تتاریخی و دورۀ تتاریخی را بته عرصتۀ
اجرماعی جامعۀ ایران دورۀ ای خانی پیوند بزند .بهدلیل مساو ی که خواجته در تتاریخنگتار
خویش با آنها روبهرو شده ،در هر مجاو ،از روایا شفاهی مربو به اسا یر کته مرتدود
به زمان و میان مشخصی نیسرند ،به دورۀ تاریخی و مرون میروب در دسررد منرال شتده و
از این منابع بهعنوان مدار

عینی در تأیید گفرتههتا ختویش بهتره بترده استت (همتدانی،

 .)62-61 :1373خواجه در آوردن روایا اسطورها و تاریخی براساد شتفاهیا دانایتان
یوم ،شجره و شیوۀ رفرار ،اختق و وفادار اشخاخ مهتم و یلایتل را استاد تتاریخنگتار
خویش یرار داده است و بهجا اینیه همانند مورخان س ف خود بته توصتیف جنتگهتا
مغوو بپردازد و به کیفیا و فنتون جنگتی اولویتت دهتد ،روایتت ختویش را کتوو مرتور
شخصیت و جایگاه ای ی و اصالت اسطورها خاندان و نژاد افراد شتیل متیدهتد .نهایرتاً در
تاریخنگار خواجه ،اسطورهها فینفسه دارا اهمیت و اعرلتار نلتوده استت .آنچته موجتب
توجه و به تاریخ اسطورها ترکان و مغوالن شد ،ناشی از وایعیتها زمانها بود کته او
در آن زندگی میکرد؛ یعنی همان وایعیری که یلایل مغوو و تر

را در رأد نظام سیاستی

ای خانی یترار داده بتود؛ بتر همتین استاد ،خواجته در ارتلتا بتا ضترور هتا ،مارضتیا و
وایعیا زمانه ،تنها برا روایا و اسطورهها آن ایوام و یلای ی اهمیت و اعرلار یاول شتده
است کته بازمانتدگان آنهتا در دورۀ معاصتر ،مصتدر امتور بتوده و ناشتی مهتم داشترهانتد؛
همچنانکه و در پرداخرن به تاریخ و استطورههتا یلایتل و ایتوامی کته در دورۀ معاصتر،
نمایندگان و نیروها اجرماعی کافی نداشرهاند ،هنتدان تمتای ی نشتان نتداده استت (همتان:
)109؛ یعنی جایگاه و میزان اهمیت اسطورهها و تاریخ شتفاهی در ارتلتا بتا وایعیتا هتا
عینی زمانه و ضرور ها فرارو آن سنجیده میشد.
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اهمیت و تعیینکنندگی وضعیت کاو در تاریخنگار خواجه رشیدالدین بهکتد بتوده
که و دربارۀ ایوام مرنو تر

و مغوو ،توجه خویش را به آنان که در عرصۀ یتدر یتابی

مغووها بیشرر مؤثر بودهاند ،منعطف کرده و بایه را فاط نام برده و گذشره است؛ مثتً دربارۀ
دو یوم یُورُیان و سُاایُت میگوید« :ذکر ایشان در تاریخ آمده»؛ اما به این دلیل که در زمتان
معاصرِ خواجه ،کسی از این ایوام معرلر و معروف نلوده و «امیتر بتزر » نداشترهانتد ،ازنظتر
و یابل توضیح و توجه نلودهاند (همان .)109 :براستاد نگرشتی کته و بته تتاریخ مغتوو
داشره است ،برا اینیته یتوم یتا شخصتی در تتاریخ نوشترۀ او جزوتی از بدنتۀ تتاریخ مغتوو
مرسوب شود ،باید «امرا» و «نویان» و «یوشون» به دولت مغوو اراوه داده باشتد؛ در غیتر ایتن
صور  ،از اهمیت تاریخی آن در تاریخنگار و کاسره و مسیو رها میشتود (همتان:
 .)192-181نپرداخرن به تاریخ و اسطورهها ایوام بینتام ،و گذشترن از آنهتا نشتاندهنتدۀ
این است که و باآنیه درمیان تواریخ میروب ،وجود و اثر تاریخی هنین ایوامی را یافرته،
درمیان مردمان تر

و مغوو ،کسی را که روایری شفاهی از هنین ایوامی داشره باشد ،نیافرته

است .این مسئ ه ،موجب میشد تا فرایند تیمیل روایتت بته فرجتام نرستد؛ بنتابراین ،هنتین
روایری ارزش و معنا روایی خود را ازدست میدهد و عایم میماند؛ از این رو متیتتوان
گفت در تاریخنگار رشیدالدین ،اصالت روایی ،مخصوخ روایاتی است که بروان صتدق
و کذب آنها و کری دفتا از وایعتیبتودن روایتا کرلتی را در میتدان و درمیتان روایتا
شفاهی ایوام سنجید؛ به ور که کری دربتارۀ روایتا مهمتی کته بته شتخص هنگیزختان
مربو میشد و در تاریخ میروب نیز نوشره شده بودنتد ،بایستری از روایتا شتفاهی مغتوو
تأیید میگرفت (همان.)109 :
 .4بازسازی تبار مشترک اسطورهای برای قبایل ترک و مغول

دیگر روییرد تاریخنگار خواجه ،ت فی روایتا استا یر مربتو بته منشتأ ،خاسترگاه و

هویت دینی مشرر

تر

و مغوو دریالب کتنروایتت واکتد بتوده استت .ایتن مستئ ه را

میتوان درراسرا تعریف ریشهها تتاریخی واکتد بترا گتروههتا اجرمتاعی نتاهمگون
دخیل در بدنۀ نظام سیاسی ای خانی و ارتلا آنهتا بتا ارزشهتا و باورهتا رایتج در جامعتۀ
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استمی ی مداد کرد .همان ور که خواجه در مادمۀ تتألیف ختویش گفرته استت ،مغتووهتا
دربارۀ خا رۀ زنتدگی جمعتی و گذشترۀ ختود و تتر هتا نوشترههتایی داشترند و از آنهتا
نگهدار میکردند (همان .)35 :خواجه بهصورتی آشیارا و میرر درپی الاا ایتن معنتی،
تفاو مهمی بین تر ها و مغووها وجود نداشره؛ ب یه در وو تتاریخ و در ستیر زمتان ،دو
مفهوم «تر » و «مغوو» به ی

دیگر تلدیل شده و تغییر یافره است (همان43 ،41-40 ،35 :

 78 ،65 ،و .)...در تاریخنگار خواجه ،مفهتوم «تتر » و «مغتوو» ،هماننتد مفهتوم «تاتتار»،
ی

فرایند تاریخی یشده را بتهنمتایش گذاشتره استت ( .)Yıldırım, 2012: 186بتهنظتر

میرسد خواجه با این روییرد ،درصتدد پایتهریتز ملتانی تتاریخی مشترر

بترا یتدر

اجرماعی جدید براساد ضرور پیشآمده از زمان به کیومت رسیدن غازانختان بتوده و
این هدف را با مراجعه به منابع و روایتا تتاریخی و استطورها مربتو بته یلایتل مغتوو و
تر

پیش برده است .دروایع ،از دهتههتا پتیش ،تنایضتی کته درمیتان روایتا استا یر

تر ها با مغووها وجود داشت ،ترت تأثیر وضعیت پدیدآمده از دورۀ هنگیرخان بتهدلیتل
تتشها موف و در به هم زدن ساخرار ای ی تر

و مغتوو ،و تجزیته و ترکیتب دوبتارۀ

این یلایل ،بتهستو یگتانگی ستوق یافرته بتود (گروسته)349-354 :1353 ،؛ بته تور کته
هنگیزخان با تجمیع و تاطیع یلایل مرخاصم تر

و مغتوو ،بته نتو ستومی از ایتن اجرمتا

ای ی دست یافره بود که فاط به منافع و اهداف هنگیرخان میاندیشید.
دروایع ،آنچته در تتاریخنگتار خواجته درراسترا ت فیت و تعریتف ملتانی تتاریخی و
اسطورها واکد برا یلایل تتر

و مغتوو مطتر متیشتود ،بازتتابی از وایعیتا اترتاد و

همیار رؤسا این یلایل در فروکتا مغتوالن و پایتهگتذار کیومتت ای خانتان استت؛
همچنانکه تعریف ملتانی و ریشتههتا تتاریخی و استطورها واکتد ،بازگشتری بتود بترا
تاویت بنیانها اتراد سیاسی این یلایل و ترسیم دورنمایی از ضرور ها استرمرار آن در
آینده .نزدی

کردن اسطورهها ایوام تر

و مغوو درراسترا کفتظ کیومتت ای خانتان،

ازجم ه ایداما مهم در تاریخنگار رشیدالدین است؛ همچنانکه ایتن ایتدام متیتوانستت
مط وب نخلگان آگاه یلایل تر

و مغوو بهعنوان راویتان تتاریخ و استطورههتا ترکتان و

مغوالن در تاریخنگار رشیدالدین باشد .رشیدالدین بتراستاد روایتا شتفاهی و میرتوب

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخنگری وتاریخنگاری دانشگاه الزهرا(س) 111 /

موجود ،اسطورۀ آفترینش بوزیتورد ،منستوب بته تتر هتا را دریالتب استطورۀ اِرگَنَتهیُتون
منسوب به مغووها ممزو کرده و روایری واکد پدیتد آورده استت (.)Gömeç, 2007: 11
دروایتتع ،و بتتا استترخدام روایتتا استتا یر بتترا اترتتاد یلایتتل تتتر

و مغتتوو ،هتتم بتته

دیدگاهها تاریخی خویش در برجسره کتردن کتارگزاران ختاخ تتاریخی و هتم بته منتافع
کاکمیت ای خانی اندیشیده و هم این مرن تاریخنگار را بهعنوان سند از فضا کاکم بتر
جامعۀ ایران عصر ای خانی به معرفت و اندیشۀ موجود در اجرمتا آن دوره گتره زده استت.
ل دادهها موجود در ییتی از مهتمتترین منتابع تتاریخ مغتوو دربتارۀ استطورۀ آفترینش
مغووها نسل مغوو ،کاصل ازدوا گر

نر با آهو ماده بوده است؛ بته ایتن صتور کته

«اصل و نسب هنگیزیاآن به برتاهینو میرسد که به خواست آسمانی از آستمانی کته در آن
باالست ،آفریده شده .همسر او یوا مراو (آهو وکشی) است» (پ یتو .)19 :1328 ،ادامتۀ
این روایت به موضو تاسیما اجرماعی و خانوادگی مغووها لت ایتن استطوره پرداخرته
است .اکرمتاالً خواجته نیتز در روایتت تاستیما ختانوادگی و ستپس خانتدانی تتر هتا و
مغووها که بتفاص ه بعداز اسطورۀ ارگنهیون آورده ،به شیوۀ راو تاریخ سرّ مغوالن نظتر

داشره است؛ درکالی که در اسطورۀ مربو به آفرینش نسل تر ها گر

ماده همراه ی

انسان کضور داشره است (هیئت .)84 :1365 ،خواجه رشیدالدین در تتاریخنگتار ختویش
با دستبردن در اصل دو اسطورۀ مرفاو  ،آنها را زیر عنتوان ک تی استطورۀ «اِرگَنَته یُتون»
داخل کرده و به این ترتیب ،در راه خواست خویش که اتراد یلایتل تتر

و مغتوو کاضتر

در ی مرو ای خانان ایران و همراهی و کمایت کیومت ای خانی ازجانب این نیروها ای تی و
نظامی بود ،تتش کرده است (همدانی .)148 :1373 ،در هنتین جایگتاهی ،خواجته بته ایتن
گزاره میرسد که «این مغوو ،ی

یوم بودهانتد از ایتوام اتترا » (همتان .)43 :بایتد توجته

کنیم که ل روایت تاریخ سرّ مغوالن ،برتاهینو از آسمان بر زمین فرود آمتده استت؛ در
کالی که در روایت ترریفشتدۀ خواجته کته بته «معرلتران معرمتدالاوو» نستلت داده ،نستل
مغوالن ،کاصل دو مرد و دو زن است که از یرلعام دشمنان نجا یافره و به ارگنهیون پنتاه
برده بودند .روایت اسطورها ارگنهیون که خواجه در صفرا میرر به آن بازگشره است،
عتوهبر موضو اتراد یلایتل تتر

و مغتوو ،ازلرتا تاستیما یتدر و کت مشتارکت
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سیاستتی و گستتررۀ نفتتوذ و دخالتتت یلایتتل و اشتتخاخ نیتتز بستتیار اثرگتتذار بتتوده و دروایتتع،
موضوعیت اجرماعی داشره است .و معموالً روایت خود دربتارۀ یت

یلی ته را از شتجره و

انرساب یا عدم انرساب آن به یلایتل اصتیل دورۀ استطورها و بتهیتوو ختودش« ،آن زمتان»
شرو کرده و سپس به مویعیت و اهمیت آن یلی ه در دورۀ معاصر خویش ،یعنی «این زمان»
میپردازد (همان 65 :و  .)151در دورۀ مربو  ،کاوق افراد جامعته را بتراستاد انرستاب یتا
عدم انرساب آنان به یلایل مخر ف میسنجیدند و کاانیت یلایتل تتر
اشررا

یا عدم اشررا

و مغتوو نیتز بترپایتۀ

در ماجرا ارگنهیون سنجیده میشدند و س س همراتب متییافرنتد؛

هنانکه دربارۀ امیر هزار جاورهی ،و پسرانش یرا و سوبرا که در ایتران بتهستر متیبردنتد،
همین موضو  ،صادق بود .کسانی که به یوم نُیوز منرسب بودند و یتوم نیتوز و یتوم ییتان،
نسل دو نفر به همین اسامی از اهالی ارگنهیون بودند و خاندان هنگیزخان هم به این دو نفتر
منرسب بوده است (همان.)151 :
خواجه همچنین در موضو بیان منشأ تاریخ دینی و مشترر

تتر

و مغتوو کته همتان

اسطورهها هسرند ،به جمهور این یوم مراجعه کرده و پساز اختذ اخلتار تتاریخی و ستنجش
آنها با ییدیگر ،ضمن وفادار به ک یت روایت شفاهی ،به این نریجه رسیده است کته اوالً
یافم بن نو  ،همان ابولجهخان است که تر ها و مغووها از و نام میبرند؛ دوماً بهدلیتل
اخرصاخداشرن اصل روایت به تر
ابولجهخان ش

ها فاتط آنتان هسترند کته در پستر یتا نتوۀ نتو بتودن

دارند .خواجه بعتداز ایتن مادمتۀ تطلیاتی از اخلتار موجتود کته از ماایستۀ

نظریا اعضا ایل بهدست داده است ،به ی

خلر واکد دست یافره و سپس بته اراوتۀ کتل

روایت پرداخره است (همان .)47 :بهنظر میرسد در این مورد ،خواجه منلع کرلتی در دستت
نداشره و فاط از ری مسامعه و روایا شفاهی پراکنده بته ایتن کتتنروایتت دستت یافرته
است .بهدلیل در اکثریت بودن تر ها ،مغووها ترت تأثیر روایت تر ها از تاریخ دینی و
ییراپرسری یرار داشرهاند و خواجه با فهمتی کته از ایتن مویعیرمنتد داشتره ،استامی مغتولی
دیپ یایو و ههار پسر و را که همگی مغوو بودند ،بعداز نام ابولجتهختان آورده استت؛
بتتدین ترتیتتب ،دو روایتتت مرنتتای

را بتتهصتتور روایتتت واکتتد اراوتته داده و درنهایتتت بتته

ییسانساز آن با روایت تر هتا اغتوز رستیده استت .دروایتع ،و بتا یتراردادن اغتوز
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خایان بهعنوان پسر یرهخان و اینیه یرهخان در مجموعۀ پسران دیپ یایو بوده استت ،ایتن
انرااو روایی را به سرانجام رسانده است ( .)SUMER, 1960: 361ل ایتن روایتت ،نستل
مغووها و تر ها بعداز ابولجهخان به دین توکید اجدادشان پشت کرده و کافر شتدهانتد.
این روایت نشان میدهد مغووها دریالب یلایل منرسب بته تتر هتا هماننتد تتاریخ عمتومی
اعراب ،از دین توکید به کفر و شر

انرااو یافره و دوباره بته توکیتد گرویتدهانتد .لت

هشماندازها تاریخی خواجه رشیدالدین که مرأثر از معرفت اسطورها تر ها و مغووهتا
بود ،بعداز آنیه تر ها بهرهلر اغوزخان به خدا یگانه ایمان آوردند ،تعداد از «اعمام
و برادران و برادرزادگان» آنها که ایمان نیاوردند ،بهسو شرق کوهیدند و نستل مغتوو را
پدید آوردند (همدانی)51-48 :1373 ،؛ در کالی کته بنتی اعمتام گرونتدۀ آنهتا بته آیتین
توکید  ،یعنی یلایل ترکان غز وارد سرزمینها استمی شده و به ماام و جایگاه کیومت
در جوامع استمی دست یافرند .خواجه با تأکید بر توکیتدپرور اغوزختان ،ختدما ایتوام
موسوم به اغوزها و ازجم ه غزنویان و س جوییان به جهان استتم را تتداوم ایتن ختط روایتی
یرار داده و تاریخنگار خویش را «بستط» تتواریخ آنتان دانستره استت (همتان)55 :؛ بتدین
صور  ،همان ور که ترکان گرویده به آیین توکید توانسرند یللاز مغوالن «کتافر» ،وارد
جوامع استمی شوند و در آنها ناش ایفا کنند ،کاال نوبت به همتلاران مغتولیشتان رستیده
بود تا از ری گرایش به استم و توکید بروانند بهعنوان جانشینان همتلاران یلی ها ختود در
ناش کیام جوامع استمی ظاهر شوند.
 .5نتیجهگیری

ورود نیروها مغوو در ساو 653ق .مرشیل از نیروها ناهمگون ،با گرایشها تنو

ب

دینتتی و عایتتدتی ،و دارا خاستترگاههتتا فرهنگتتی ،یتتومی و زبتتانی گونتتاگون ب ته ی متترو
بررانزده و آشفرۀ استمی که پشروانهها دینی و دنیتو ختویش را ازدستت داده بتود ،بته
کوادثی انجامید که با گذشت پنج دهه از اسرارار دولت ای خانی ،لزوم وکد یومی مغتوو
و تر

بهعنوان گروه یومی کاکم و مؤثر و نیز ستاماندهتی معضتت عایتدتی و دینتی بتا

مراجعه به نو دین اکثریت رعیت ضرور یافره بتود .دیتوانستاالران ایرانتی کته بتا دربتار
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ای خانان ارتلا یافره و در منافع خود با گروه کاکم شری

بودنتد ،دریالتب اندیشتمندان و

مدیرانی که در بسرر جامعۀ استمی و با وایعیا آن پرورش یافره بودنتد ،در ستازگارکتردن
ارزشها کاکم بر ای خانان مغوو با زمینۀ اجرمتاعی و فرهنگتی جامعتۀ استتمی مهتمتترین
ناش را برعهده داشرند .دسرگاه دیوانساالر ای خانی ،مجترا ارتلتا کاکمیتت بتا متردم
مس مان بود و خواجه رشیدالدین بهعنتوان ییتی از مهتمتترین وزرا تتاریخ ایتران استتمی
درکالی که از ی

سو در رأد دیوانساالر ای خانی یرار داشت و از دیگر سو با یا لتۀ

جامعۀ استمی در ارتلا بود ،دسرور تألیف تاریخ مغوو را ازسو غازانخان دریافت کترد.
و با توجه به دانش تاریخی ختود و ضترور هتا جامعتۀ معاصتر ختویش کته عتتوهبتر
دسرگاه کیومت ای خانی ،منتافع خانتدان ختویش و وایعیتا جامعتۀ مست مان را نیتز شتامل
میشد ،نگارش تاریخ را شرو کرده است .در دورها که رشتیدالدین متیزیستت ،ی مترو
ای خانی درنریجۀ تنشها و خشونتها کاصل از تضادها یومی و تنایضتا عایتدتی هتم
در داختتل دربتتار و هتتم در عرصتتۀ اجرمتتا در وضتتعیت بررانتتی بتتهستتر متتیبتترد؛ بنتتابر ایتتن
ضروریا  ،و با مراجعه به روایا میروب و شفاهی مغوو و تر

و نیز با توجه به کیا

عینی آنان ،اثر تاریخنگار آفرید که بر بنیانها فرهنگی جامعتۀ ایتران عصتر ای ختانی،

اسروار بود و مساول و نیازها آن را انعیاد میداد .خواجه در جامعالرواریخ توانسره استت
تر ها و مغتووهتا را دریالتب روایتت استا یر میرتوب ،و ستنجش و تأییتد آن از ریت
مراجعه به روایا شفاهی دانایان ایل ،از ی

یوم و خاسرگاه واکد نشان دهد .و همچنین

با اتیا به روایا شفاهی تر ها ،تاریخ یلایل تر

و مغوو را با اسرناد به روایتا استتمی

و اسراوی یا  ،اخذ نام یافم بن نو بهعنوان جتد مشترر
ابولجهخان -که شخصیری اسطورها در تاریخ تر

ایتن یلایتل و برابترکتردن آن بتا

بهشتمار متیرود -آنتان را در ترکیتب

تاریخ عمومی استم وارد کرده است تا به تنایضا عایدتی گتروه کتاکم بتا عاایتد جامعتۀ
استمی خاتمه دهد .اتراد یومی مغوو و تر

بهعنوان گروه کاکم ،و یرارگرفرن این ایتوام

در ترکیتب تتاریخ استتم ،بتهعنتوان دو مرتتور اساستی در روایتت از تتاریخ ایتن ایتتوام ،در
تاریخنگار خواجه رشیدالدین موردتوجه یرار گرفره است تا بته آشتفرگی دربتار و جامعته
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پایتتان دهتتد و کیومتتت ای ختتانی درراستترا کفتتظ موجودیتتت ختتویش و تریتتیم ملتتانی
تمرکزگرایی ،گام بردارد.
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