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بررسی نظام اداری ربع رشیدی
چکیده:
ربع رشیدی یکی از مدارس قدیم ایران در تبریز بود که در نیمه اول قرن هشتم
هجری دایر بوده است که آنچه در این میان اهمیت دارد اصول و روشهای بکار گرفته
شده در حوزه سازمان مدیریت است که با نگاهی دقیق میتوان به این موضوع پی برد
که اصول کلی مدیریت و آموزش در این مجتمع در حوزههای مدیریت و رهبری،
ال
مدیریت منابع انسانی ،سازمان و مدیریت با مدیریت نوین قابل تطبیق و گاهی کام ا
مشترک است که در این مقاله با استفاده از وقفنامه ربع رشیدی که به خط واقف و
نسخه اصلی آن در دانشگاه تبریز است به این مباحث پرداخته شده است.
کلیدواژهها :ربع رشیدی ،مدیریت رهبری ،تنظیم بودجه ،دستمزد.
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مديريت و رهبری
سرپرستی و مسئولیت مستقیم ربع رشيیدی از بيدو تأسيی
بیست سال ،یعنی سال قتل رشیدالدین (718هي با شيخ
مؤس

( 669هيي تيا حيدود

او بيوده اسيت کيه بيانی و

آن است .در وقفنامه در چند جا بیان میکند که تا خودش زنده و در قید حیات

است مدیریت و تولیت ربع رشیدی را بر عهده دارد ولی بعد از خودش ،اداره آن را بيه
یك هیأت سه نفره که در رأس آن متولی قرار دارد ،واگذار کرده اسيت .در بيا

سيوم

وقفنامه مینویسد:
«اوالا تا این ضعیف در قید حیات باشد تولیيت ایين ابيوا
جهت نف

خود معین گردانیدهام و هیچ کي

مدخل و شروعی نیست».

البير موقوفيات آن

را در آن اميور بيه هيیچ وجيه

1

در اوایل شرط میکند کيه سيه مقيام متيولی و مشيرا و نيامر از میيان بزرگتيرین
پسرانش و یا بزرگترین و ارشدترین نوهها و خاندانش انتخا

شود ،ولی بعيدها از ایين

تصمیم منصرا شده و مینویسد که متولی در زنده بودن خيودش ،الیيقتيرین و متقيی
ترین و مومنترین افراد از اوالدش را به این مقام برگزیند .دیگر تأکید کرده که این سيه
مقام حتیالمقدور از اوالد خودش باشد اول از اوالد و ذریه ذکيور و اگير نشيد از اوالد
اناث (دختران و اما اگر وضعی پیش آمد که کسی از اوالد اناث و ذکور او باقی نمانيد،
پ

عدد ثالثه (یعنی این سه مقام را از «مشهورترین شیوخ تبریز که مشارٌالیه باشيند از

شیوخ تبریز و مقدم باشد از دیگر شیوخ در صالح و سداد» 2انتخا

شود.
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شیوه اداری و مالی ربع رشیدی
برای این سه مقام شرایط سختی تعیین کرده که نه تنها باید ميورد تأییيد متيولی باشيند،
بلکه قاضیالقضات تبریز هم باید آنها را تأیید کند .وقتی که این اشيخا

ميورد تأییيد

قرار گرفتند همه باید از آنان پیروی کنند ،در این باره مینویسد:
« ...شرط آن است که این عمال (یعنی آن سه مقام اهل کفایت باشيند و تيارک
تمام مسکرات باشند و باید این معنی نزد حاکم شریعت به ثبوت رسانند ...چون
به ثبوت رسانیده باشند و قاضی مسلمانان بدان حکيم کيرد ،مجيوز و مرخصيی
نیست که هیچ یك از برادران و خواهران ایشان و غیرهم ،بر آن عامل اعتراضيی
کنند ،و طعن جایز دارند ...و تا وی در قید حیات باشد ،آن عميل بير وی مقيرر
باشد ،چون وی به آخرت رود ،باسنّی 3دیگر منتقل میشود بر این وجه که شرح
داده آمد نفساا بعد نف  ،و نسالا بعد نسل واهلل اعلم بالصوا ».

4

و تأکید کرده که حتماا این سه نفر در ربع رشیدی حضور داشته و در کارها نظيارت
مستقیم داشته باشند ولی اگر به دلیلی یکی از آنها نتوانست حاضر شود «دیگيری را بيه
نیابت خود جهت مباشرت آن عمل قائم مقام خيود» 5معرفيی کنيد .متيولی کيه مسيئول
مستقیم ربع رشیدی بوده ،باید در کارهای اساسی و تصمیمات مهم و بيه خصيو
امور مالی با دو مقام دیگر مشرا و نامر مشورت کند و سيس

در

اقيدام نمایيد .متيولی را

نصیحت میکند که رعایت حق را بنماید ،نیکوکار ،صبور و خوشقول باشد و در تعیین
افراد دقت کند و دیگر میگوید که قرض نکند که «قرض کردن عظیم نامستحسن بيوده
و (خانهها بسیاران خرا

کند خصوصاا وقف را» 6در هميه جيا نيامر را نایيو متيولی

معرفی کرده 7که در غیا

متولی میتواند به امور ربع رشیدی رسیدگی کيرده و آنهيا را

حل و فصل کند.
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شرح وظايف ،کنترل ،شرايط استخدام و تقسیم کار در ربع رشیدی
در وقفنامه ،شرح ومایف کلیه کارکنان از بَوّا

(دربان و آشسز گرفتيه تيا مدرسيان،

طلبه و سه مقام ارشد یعنی متولی ،نامر و مشرا ،دقیقاا تعیین شده است که شيرح تيك
تك آنها از حوصله این مقاله خارج است ولی در ضمن مطالو تا حيد ممکين بيه آنهيا
اشاره خواهیم کرد.
دقیقترین شرح ومایف ،مخصو

متولی است که به طور پراکنيده در قسيمتهای

مختلف وقفنامه بیان شده است از جمله متولی مسئول مستقیم اميور ميالی ،اسيتخدام،
عزل و نصو ،آموزش ،ساختمان ،گزینش طلبيه و مدرسيان ،گيزینش کارمنيدان ربيع و
کارگران و غالمان و خالصه همه امور مربوط به ربع رشیدی است منتهی با مشورت دو
مقام دیگر یعنی نامر و مشرا.
گاهی ومایف او را محدود کرده یعنی متولی از آن حدود نباید تجاوز کنيد مي الا در
امور موقوفات میگوید امالک موقوفه را یا به اجاره دهد و یا مستقیماا به وسيیله عميال
ربع از آنها بهرهبرداری کند .در مورد اجاره گفته « ...و بیشتر از سه سيال بيه اجيارت و
مساقات ندهد 8»...یعنی متولی اگر به اجاره داد ،نباید از سه سال بیشيتر باشيد .و گياهی
این شروط حالت نصیحت و راهنمایی دارد ،م الا در مورد اجاره و امور مالی ميیگویيد
« ...از معامله متقلبان اجتنا

کند ...و به تحصیل دهد به مردمان امین ،معتميد و مجيد»

9

اگر محصول بیشيتر از مصيارا معميولی در ربيع رشيیدی بيود از آن اميوال جدیيدی
خریداری کرده و وقف کنند.
مهمترین ومیفهای که رشید درباره آن بسیار تأکید کرده و حساسیت بيه خيرج داده،
استخدام و گزینش کارکنان ربع رشیدی است .اساسیترین مسألهای کيه در گيزینش بيه
آن تکیه کرده ،مسأله تقوا و پایبندی به اعتقادات اسالمی و امانتداری است .در این زمینه
یك شرایط عام برای کارکنان قائل است و یك شرائط خيا

بيرای ردههيای مختليف

شغلی .در مرحله اول متولی و دو مقام دیگر را توصیه میکند که:
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«مجاوران و عمله و محصّالن و عمال و کارکنان موقوفات را تجربه کننيد ،هير
ک

که درو بیامانتی و بیدیانتی ببنند مالش داده و بیرون کنند و یك کسی را

که آن خصال نامحمود درو نباشد نصو گردانند ».و اینان باید« ...تمامت صالح
و امین و متعهد باشند و تمامت مسکرات مجتنو و محترز»...

10

میبینیم که رشیدکلیه کارکنان را از همه جهات اخالقی ،اعتقادی ،امانتداری و تعهيد
و کار و کوشش شدیداا کنترل میکند و اگير یکيی خالفيی انجيام داد ،پي
سازمان اخراج و ک

از تنبیيه ،از

دیگری که دارای آن خصائل نیکو باشد ،نصو میکند و مسأله کنترل

در این سازمان به نحو احسن انجام میشده است ،به عالوه به متولی توصيیه ميیکنيد کيه،
خوشخلق ،صبور و مهربان باشد و نسبت به کارکنان دلسوزی و غمخواری کند.

در مرحله دوم ،شرایط خا

برای متصدیان هر شيغلی را دقیقياا بيا شيرح وميایف

تعیین کرده است که پرداختن به تكتك آنها بسیار مفصّل و غیرضروری مینماید .فقيط
به طور خالصه به بعضی از آنها اشاره میکنیم ،م الا درباره شيرایط گيزینش و اسيتخدام
طبیو عالوه بر آن شرایط عمومی (متعهد ،مومن ،با تقوا و مجتنيو از مسيکرات بایيد
«حاذق و امین» هم باشد و یا مدرس (استاد باید «فاضل ،عالم به اصولین و به فيروع و
نیکوسیرت و مشهور به صالح» باشد و یا طلبه یيا دانشيجویان بيرای تحصيیل در ربيع
رشیدی ،عالوه بر شرایط عمومی باید «مهوس (عالقهمند و مجّيد» باشيند و اگير درس
نخوانند و تنبلی کنند بالفاصله اخراج و دیگری جای آنها برگزیده شيود و یيا کتابيدار
باید «عاقل کافی ،متورّع و حتماا باید نویسنده و صاحو معرفت کتو» 11باشد.
بطور کلی رشیدالدین در استخدام عيالوه بير شيرایط اخالقيی و اعتقيادی ،یکيی از
مهمترین شرایط در هر شغلی را تخصي

داشيتن و صياحو نظير بيودن در آن شيغل

میدانسته است که نمونههایی از آن بیان شد.
به عالوه رشید از  ۲۲۰نفر غالمی که همراه همسرانشان (کنیزان در تأسیسيات ربيع
رشیدی کار میکردهاند ۲۰ ،نفر غالم ترک مغولی را بر دیگران مقدم داشيته و متيولی را
به رعایت حقوق خا

آنها اکیداا توصیه کرده است و چنین مینویسد:
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«دویست و بیست نفر غالم ترک و قزوینی که در اصل رقبه 12بودهاند ،روميی،
گرجی ،هندو و رنجی(زنگی یا غالم سیاه و قزوینی و غیر هم که پیش من که
اند با غنایم و اسيامی هيم ،بيا دویسيت و بیسيت نفير

واقفم معلوم و مشخ

کنیزک که مزوجات ایشاناند وقف کردم بر ابوا

البر ربع رشیدی  ...در بيا

ایشان چند شرط کردهام ،بعضی مشترک و تمام است میان تمام ایشان و بعضی
خا
سس

بهر طایفه از ایشان که مفصل میآید».

13

آن بیست نفر غالم ترک را مست نی کرده و نام آنها را دقیقاا نوشته و متيولی را

توصیه کرده است که به این بیست نفر مشاغل و مسئولیتهای خاصيی ماننيد تحصيیل
اموال و مناالت وقف ،شحنگی ،معتمدی مواضع وقف ،عاملی دیها (روستاها  ،معمياری
و سرکاری (سيرکارگری  ،سيرهنگی (منظيور شيغل انتظيامی اسيت  ،فراشيی و بَيوابی
(دربانی خازنی و مرسومی بسسارد که در واقع شغلهای این غالمان حساستر از سيایر
آن غالمان دویستگانه میباشد .دستمزد این بیست نفر را نیز بیشيتر از دیگيران تعیيین
کرده و بهترین مساکن غالمان را نیز به آنها اختصا

داده و از همه مهمتر مشاغل آنهيا

را در خانوادشان موروثی کرده است و حتی اگر یکی از آنها فرزند پسر نداشته باشيد از
پسران دیگر غالمان بیستگانه ،به جای آن غالم مینشاند نه از جای دیگير .و بسيیاری
شرایط به قول خودش «خا

» م ل شیوه ازدواج آنها و تربیت فرزندان آنهيا و در نظير

گرفتن نوعی حق بازنشستگی و از کارافتادگی بيرای آنهيا در جيای خيود بيه آن اشياره
خواهیم کرد.
ومایف دویست نفر دیگر را به این ترتیو تعیین میکند ۱۰۰ ،نفر از این غالمان ،به
همراه کنیزان ،مأمور کار در باغهای ربع رشیدی شامل روستاهای نجمآباد ،دینابياد ،بياغ
فردوس و باغ خانقاه که مجموعاا به هم پیوسته و به نام رشیدآباد مشيهور بيودهانيد۵۰ .
نفر دیگر را مامور کار در ده فتح آباد میکند که آن نیز به چند قسمت تقسیم شده است
و  ۵۰نفر بقیه مخصو

کهریزکنی باغات ربع رشیدی بودهاند کيه شيرح وميایف هير

گروه را مفصالا بیان داشته است.

14
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منابع مالی ربع رشیدی
یکی از مآخذ ما جهت اطالع از منابع ربيع رشيیدی ،صيورت اميوالی اسيت کيه در
کتا

مکاتبات رشیدی آمده است .بعضی از محققان معاصر صورت اميوال رشيیدی در

مکاتیو 15را غیر قابل تصور و اغراقآمیز دانستهاند ولی باید گفت که آن فهرست اميوال
نه تنها اغراقآمیز نیست بلکيه عيین واقعیيت اسيت .زیيرا ممکين اسيت ميا آن مآخيذ
(مکاتیو را که دیگران از قول رشیدالدین جميعآوری کردهانيد نادرسيت بنيامیم وليی
وقفنامه ربع رشیدی که قابل انکار نیست زیرا واقف آن را با خط خود نوشته و صيریحاا
در چند جای وقفنامه و حتی مکاتیو بيه آن تأکیيد نميوده اسيت .مي الا در وقفناميه بيه
صورت اوقافی در یزد بر میخوریم که بیش از ششصد و شصت قطعه زمین مزروعی و
مشجّر و دهها پاره ده و قنات و غیره است .و این امالک نه تنها در ایران بلکه در خارج
از ایران آن روز یعنی در هند ،توران (خوارزم  ،شام ،یمن و غیره نیز پراکنده بودهانيد و
این مقدار که در وقفنامه آورده فقط آن اموالی است که وقف ربع رشیدی کيرده غیير از
اموالی که برای اوالدش باز پ

گذشته بود .به هر صورت ما در اینجا با توجه به هميین

دو منبع یعنی وقفنامه ربع رشیدی و مکاتیو رشیدی ،خالصه اموال اصلی و وقفی او را
ذکر کرده ،قضاوت را به خوانندگان واگذار میکنیم.
اموال رشیدالدين از روی مکاتبات رشیدی
رشیدالدین در اواخر عميرش وصيیتنامه مفصيلی خطيا

بيه یکيی از افيراد ميورد

اعتمادش به نام «موالنا صدرالدین ترکه» نوشته که بيه صيورت یيك ناميه در مجموعيه
مکاتبات رشیدی (مکاتیو رشیدی مکتو
در واقع وصیتنامه پ

شماره ،۳۶آورده شده است ،در این نامه یيا

از بیان موقعیت اجتماعی و سیاسی و جسمی خيودش ،صيورت

مفصل اموال خود و طریقه مصرا آنها را بیان کرده است و در قسمتی از آن مینویسد
که در این «سرای دو در تا توانستم اسياس عيدل را محکيم و ارکيان احسيان را مشيید
گردانیدم و به مال فانی بقای جاودانی حاصل کردم که اینك که به آخر عمر رسيیدهام و
باید که «بدن را از عندلیو خوش الحان خالی گردانم و به گلشن اعليی و وطين اصيلی
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خود رجوع کنم پ

این وصیتنامه را نوشته و توقيع دارم کيه از حيال فرزنيدانم غافيل

نشوی و ضمناا صورت کلیه اميوال خيویش را از اميالک و اسيبا
نوشته که بعضی را وقف کرده و بعضی به هرک

و چهارپيای برایيت

از فرزندانم دادهام».

بدین وسیله موالنا صدرالدین ترکه را وصی خود قرار داده و سس

فهرسيت اميوال

خویش را به صورت مفصل در این نامه بیان کرده که ما در اینجا به صورت خالصيه آن
را ذکر میکنیم:
«تفصیل الفِدانات 16بالممالك عراق عر

 3200فدان» این امالک در نقاط زیر واقع

بوده و خود رشید صورت ریز هر یك از نواحی را بیان کيرده کيه جميع آن بيه هميان
میزان فوق است ،به نواحی واسط ،بصره ،طریق خرأسان ،نهر مليك ،نهير عیسيی ،شيط
نیل ،نهر شیالوی ،نهر جدید ،مهر و مندلیجین و بادرایا ،حله و چندین محيل دیگير کيه
برای جلوگیری از طول کالم از آنها نام نمیبریم ،و در بقیه قسمتها هم همین خالصه
نویسی را رعایت میکنیم .در هر صورت مجموع زميین یيا اميالک مزروعيی در نقياط
مذکور همان  3200فدان میشود.
مجموع مزارع او  ۱۲۰۷۰فدان میشود که در محيدوده جغرافیيایی کشيور ایيران آن
روز بوده است اگر بطور متوسط هر فدان را  ۱۰هکتيار محاسيبه کنيیم جمعياا ۱۲۰۷۰۰
هکتار میشود.
جمع درختان خرمای او به  ۵۹۰۰۰درخت بالغ میشود .سس

به فهرست چهارپایان

متعلق به خویش میپردازد ...دیگر گلهای (گلههای اسيو از مادیيان و غیيره در روم و
دیار بکر و تبریز و شیراز و کرمان است ...مقدار سی هزار رأس ...دیگر پنج هيزار شيتر
ماده که در احیای عر

به دست خفاجه و ربیعه سسرده ،پنج هيزار شيتر کيه بيه دسيت

خلج سسردهام ،به فرزندان دادهام  -دیگر گلههای گوسفند در روم و بغيداد و دیيار بکير
و ...پانصد گله است و هر گله پانصد رأس (جمعاا  ۲۵۰۰۰۰رأس وقف کردهام بر ربيع
رشیدی که روغن و پشم و کشك و نتایج آنها سال بسال صرا خیرات و مبرات کنند.
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دیگر ده هزار سر گاو ماده ...بیست هزار قطعه مرغ ...وقف کيردهام بير دارالشيفای ربيع
رشیدی و دارالمرضاء سلطانیه و بیتاالدویه همدان تا نتایج آن را صرا بیمياران کننيد.
دیگر ده هزار قطعه قاز (غاز و ده هزار قطعيه اردک ...بيه فرزنيدانم دادهام دیگير هيزار
رأس گاو نر و هزار رأس دراز گوش 17وقف کردهام به ربع رشیدی و بساتین تبریز کيه
این ضعیف انشاء کرده و به جهت حمل فواکيه (میيوههيا سيماد (کيود زبيل (فضيله
حیوانات و سنگ و غیره  ...دیگر  250قطار 18استر( هير قطيار ده رأس جمعياا 2500
رأس به فرزندانم دادهام – دیگر اسبان خاصه که در طویله بسته ،الفی رأس به فرزندانم
دادهام – دیگر پانصد نفر غالم خارج غالمانی که وقف شيده بيه فرزنيدان ذکيور دادهام.
دیگر سیصد نفر کنیزک ،خارج از کنیزکانی که وقف شده بيه فرزنيدان انياث دادهام .در
این جا به شرح کتابخانه شصت هزار جلدی ربع رشیدی و هزار جليد قيرآن نفيی

آن

پرداخته و دنباله اموال خویش را به این ترتیو ادامه میدهد « ...دیگر اثاثات و قنادیل و
شمعدانها و بسط 19و مساند 20و آالت طبخ و زبادی 21دارالضیافه و آالت دارالشيفاء کيه
ذکر مفصل آن از حد بیرون است و به سالها جمع شده از جمله هزار خميره شيربت از
چین آوردهام بغایت متکلف ساخته و اسماء اشربه بر آن نوشته و به القا

ایين ضيعیف

موشح کردهاند و قوتیهای معاجین هم در چین ساختهانيد و اگير مجميوع اسيبا

ربيع

رشیدی بنویسم موجو مالل و کالل باشد .دیگر صد و بیست کرغله 22در ممالك ایران
منبرست (انبار شده است به فرزندان ذکوراا و اناثاا داده با هم قسمت کنند ،دیگر دراهيم
و دنانیر منقوده مبلغ دویست و پنجاه تومان 23غازانی کل دینارینهيا ثل يه م اقیيل (یعنيی
همه دینارها سه م قالی است و اغلو اک ر به تجار امین سسردهام »...رشید در اینجيا ميی
نویسد که این پولها را بین پادشاه وقت ،که در این دوره الجيایتو سيلطان بيوده اسيت و
فرزندانش و دیگر زنان و اطرافیانش تقسیم کنند که ترتیيو قسيمت را نیيز بیيان کيرده
است که مجموع مبلغی که بین آنها تقسیم کرده به  3500تومان بالغ می شيود نيه 250
تومان .می بینیم که اختالا دو رقم بسیار زیاد و درست چهارده برابر است و بيه هميین
دلیل بسیاری از محققان و مورخان رقم  3500تومان را صحیح ندانسيته و آن را اغيراق
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آمیز تلقی کردهاند زیرا اگر هر تومان را معادل ده هزار دینار و هير دینيار را (چنيان کيه
خود بیان کرده برابر سه م قال طال بدانیم 250 ،تومان برابر بیش از  35تن سکه طال و
نقره میشود (از قرار هر سیر شانزده م قال یا  75گرم و اگر آن را چهارده برابير کنيیم
وجوه نقدی رشیدالدین فضلاهلل وزنی معادل چهارصد و نود تن طال خواهد بود که غیر
قابل قبول مینماید .از طرفی فهرست اموالی که بیان شدو بقیه خواهد آمد و با توجه بيه
اوضاع اجتماعی و سیاسی آن روزگار 24،چندان هم بعیيد بيه نظير نميیرسيد کيه مبليغ
مذکور صحیح باشد.
بخصو

وقتی در صفحات آینده امالک وقفی رشید را از روی وقفنامه بیيان کنيیم

که جای تردیيدی در وجيود آنهيا بياقی نیسيت صيحت ایين مبيالغ و ثيروت هنگفيت
رشیدالدین ،بیشتر تأیید میشود.
غیر از مکتو

شماره  36که قسمتهایی از آن بیان شد ،از مکتو هيای دیگيری

25

نیز میتوان به قسمتهایی از ثروت و اموال رشید پی برد که در این جيا بيرای رعایيت
اختصار از آوردن همه آنها خودداری میکنیم
در اینجا برای درک بیشتر اموال منقول و غیر منقول رشیدالدین فهرست اميوال او را
به طور خالصه به شرح زیر (از روی همان مکتو

 ۳۶مجدداا نقل میکنیم.

 -۱جمع کل زمینهای مزروعی در قلمرو ایران آن روز  ۱۲۰۷۰فدان است کيه اگير
هر فدان را به طور متوسط ده هکتار در نظر بگیریم معادل ۱۲۰۷۰۰هکتار میشود.
 -۲امالک او در کشورهای شام و یمن (وقف مدینيه و کعبيه و سيند (پاکسيتان و
هندوستان (وقف خانقاه شها الدین سهروردی به مقدار نامعلوم.
 -۳درختان خرما  ۵۹۰۰۰اصله
 -۴بساتین مکروم و مشجر به قول خودش از «حد و عد بیرون»
 -۵گلههای اسو و یك هزار رأس اسو مخصو
 -۶شتر  ۱۰۰۰۰نفر

 ۳۱۰۰۰رأس
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 -۷گوسفند پانصد گله ،هر گله  ۵۰۰رأس ،جمع  ۲۵۰۰۰۰رأس
 -۸گاو نر و ماده  ۱۱۰۰۰رأس
 -۹مرغ  ۲۰۰۰۰قطعه (وقف دارالشفاء ربع رشیدی
 -۱۰غازو اردک  ۲۰۰۰۰قطعه
 -۱۱درازگوش  ۱۰۰۰رأس
 -۱۲استر  ۲۵۰قطار (هر قطار  ۱۰رأس یا ۲۵۰۰رأس
 -۱۳غله (گندم ،جو ،برنج  ۱۲۰۰۰۰کر معادل  ۲۵۹۲۰۰تن (هر کر  ۶۰قفیيز و هير
قفیز  ۱۲صاع و هر صاع پیمانهای به وزن تقریبی  ۳کیلوگرم گندم
 -۱۴کتو کتابخانه ربع رشیدی  ۶۰۰۰۰جلد به عالوه  ۱۰۰۰جلد قرآن نفی
 -۱۵ادوات و اسبا

متعلق به تأسیسات گوناگون ربع رشیدی ،بسیار زیاد

 -۱۶پول نقد به صورت درهم و دینار به عبيارتی  ۲۵۰توميان و بيه روایيت دیگير
 ۳۵۰۰تومان
 -۱۷طالی خال

 ۵۰۰۰م قال

 -۱۸جواهرات گوناگون به مقدار نامعلوم
 -۱۹پارچه ها و البسه فراوان در خزانه که به دست خازنان سسرده بود از حيد و عيد
بیرون

26

امالك وقفی رشید از روی وقفنامه ربع رشیدی
حال بعد از رسیدگی به دارایی رشید از روی مکاتیو ،ببینیم چيه مقيدار از آنهيا را
وقف ربع رشیدی کرده بود .بيرای روشين شيدن موضيوع عيالوه بير ميواردی کيه در
صفحات پیش در این مورد بیان شد به خيود وقفناميه ربيع رشيیدی مراجعيه ميیکنیم.
اهمیت وقفنامه از این نظر است که ما ممکن است اميوال رشيید را در مکاتیيو اغيراق
آمیز بدانیم ولی اموال وقفنامه یا آن مقدار از اموالش را که وقف کرده جيای هيیچ گونيه
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تردیدی را باقی نمیگذارد ،زیرا درست است که تنها هميین فهرسيت اميوال وقفيی در
وقفنامه به خط خود رشید نیست ولی رشید با خط خودش اوراق آن را شيمارهگيذاری
کرده و در حاشیه کلمه (صح البیاض را با خط درشت نوشته و آنهيا را تأییيد نميوده
است به عالوه تأیید دهها تن از قضات تبریز کامالا وقفناميه ربيع رشيیدی را غیير قابيل
انکار میکند.
در وقفنامه ربع رشیدی ابتدا به فهرست و حدود جغرافیایی امالک یزد پرداخته شده
که گویا بیشترین مقدار اوقاا در این نقطه از ایران بيوده اسيت .ایين قسيمت و دیگير
قسمتهای اموال وقف شده به خط حاکم تبریز است و رشید صفحات یيا اوراق آن را
با خط خود شمارهگذاری کرده است.
در هر صورت ،فهرست امالک یزد از صفحه  ۶۱وقفنامه شروع و تا  ۱۴۲ادامه دارد،
تعداد این اموال و امالک که حدود و ثغور جغرافیایی یا جهيات اربعيه آن دقیقياا تعیيین
شده به  ۶۶۱قطعه میرسد به عالوه اگر فهرست قطعاتی که در سه برگ مفقوده (شيش
صفحه یعنی اوراق  ۷۸ ،۷۷و ۷۹آمده و امروز در دست نیست بيه آن اضيافه کنيیم بيه
بیش از هفت صد قطعه زمین ششدانگ یا مشاع و قریه و قنيات فقيط در یيزد و حوميه
آن ،بالغ میشده است.
بعد از امالک یزد ،به امالک موقوفه مراغه پرداخته (صفحه  ۱۴۲و در حاشیه هميین
صفحه موقوفات دیگری در مراغه تعیین کرده که به مصرا مدرسه آنجيا برسيد کيه تيا
حدی ناخوانا است.
سس

امالک آذربایجان یا «دارالملك تبریز» را بیان کرده که از صيفحه  ۱۴۳تيا ۱۴۷

ادامه دارد و بعد به امالک شیراز (صفحه  ۱۴۷و ۱۴۸اميالک اصيفهان (صيفحه  ۱۴۸و
امالکی در موصل اشاره میکند .چنانکه اشاره شد چندین بيرگ از ایين وقفناميه مفقيود
شده که مسلماا صورت امالک دیگری در آنها نوشته شده که در دست نیست.
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به عالوه در صفحات  ۱۴۵و  ،۱۴۶به شرح وجوه خراجی میپيردازد کيه از مواضيع
گوناگون تحصیل میشده و متولی را تأکید میکند نیمی از این وجوه را هر سال بعيد از
جمعآوری به اوالدش بدهد و نیم دیگر را به مصرا هزینههای ربع رشیدی برسياند .و
نیز در وقفنامه از دو قریه بزرگ به نامهای رشیدآباد و فتحآباد نام میبرد .بياغ رشيیدآباد
که بسیار بزرگ بوده به چهار قسمت نجمآباد ،دیناباد ،باغ فردوس و باغ خانقياه تقسيیم
میشده است که در این چهار قریه (که مجموعاا رشیدآباد نامیده صد نفر غيالم و صيد
نفر کنیز را سکنی داده بود .در باغ فتح آباد  ۵۰نفر غالم و  ۵۰نفر کنیز (همسران آنهيا
مستقر بودند 27.الزم به یادآوری است که رشید در مکاتیو نیز به این باغها اشياره دارد،
در نامهای خطا

به فرزندش جالل (حاکم روم مینویسد:

«فرزند اعز اکرم جيالل  ....معليوم کنيد بيه جيوار ربيع رشيیدی بياغی انشياء
فرمودیم ».این جا در حدود یك صفحه به تعریف این بياغ پرداختيه و سيس
میگوید ...« :و چون صحن او فسیح و ساحت او وسیع است ،پنج قریيه در او
احداث کردیم و در هریك از آن قرایا ،نوعی غالمان متوطن گردانیدیم».

28

در این جا این نکته قابل تأمل است که چرا رشید ساکنان و یا غالمان هر قریيه را از
ملیت های گوناگون انتخا

کرده و دلیل آن چه بوده است؟ به این سوال خود او بطيور

مفصل پاسخ گفته و به طور خالصه برداشتی که میتوان از آن توضيیحات داشيت ایين
است که اوالا خواسته است بدین وسیله از اتفاق و اتحاد آنان علیه تأسیسات جليوگیری
کند .ثانیاا با ایجاد رقابت و چشم و همچشمی بین آنان ،بازده محصول امالک موقوفه را
باال برد .ثال اا این که از ابتکارات و دانشهای گوناگون ملیيتهيای مختليف در توسيعه
مزارع بهره بیشتری برگیرد ،که این خود ترفند دیگری از مدیریت او تواند بود.
در دنباله نامه فوق الذکر از ملیتهای گوناگون ساکن در قراء چنین یاد میکند:
«و اکنون چهار قریه به حال عمارت آمده است بدین موجو مسطور میگيردد
قریه زنگیان ،قریه گرجیان ،قریه حبشیان قریه قرویان (منسو

به قیيروان  ...و
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قریه دیگر که از رعیت خالی و از عمارت عاری مانده اسيت ،ميیخيواهم کيه
قریه رومیان باشد»...

29

و از فرزندش جالل میخواهد که چهل نفر غالم و چهل نفر کنیيز از ميردم روم بيه
تبریز بفرستد تا در قریه پنجم یا «قریه رومیان» ساکن گرداند.
به هر تقدیر باید گفت که یکی دیگر از اموال و دارایی رشیدالدین فضيل اهلل وجيود
همین غالمان بودهاند زیرا برده یکی از ثروتهای بسیار مهم به شمار میرفته است.
تعداد این بردگان ،بطوریکه از وقفنامه ربع رشیدی و مکاتبات رشیدی بر میآید ،به
شرح زیر بوده است ۲۲۰ :نفر غالم و  ۲۲۰نفر کنیز (به عالوه فرزندان آنها  ،سياکن در
قراء ربع رشیدی بودهاند و چنانکه در مکتو
کنیز را به پسران و دختران خود اختصا

 ۳۶آمده است  ۵۰۰نفر غيالم و  ۳۰۰نفير
داده بود .پي

رشيیدالدین صياحو حيداقل

 ۷۲۰نفر غالم و  ۵۲۰نفر کنیز بوده است .در نامههای دیگری نیز به وجود و خرید ایين
غالمان اشاره دارد م الا در نامهای خطا

به حاکم بصره به نام سنقر باورچی ،مینویسد:

« ...از خاصه مال ما دویست غالم و دویست کنیزک هندی و حبشی و قروی و غیيره از
اصناا سودان خریده و به دارالسلطنه تبریز بفرستد»...

30

از فحوای اسناد تاریخی بر میآید که رفتار رشید با این غالميان نسيبتاا خيو

بيوده

چنانکه غیر از نوشتههای موافقان و ایادی خود رشید (چون حمداهلل مستوفی  ،مخالفيان
او از جمله کاشانی ،مؤلف تاریخ الجایتو ،در جایی اشاره میکند که:
« یکی از غالمان رشیدچنان به ثروت و مکنت رسیده که اکنون دویسيت غيالم
ترک و مغول دارد و هریك از غالمان او صاحو یك توميان ثيروت» 31و ایين
میرساند که غالمان با اینکه اسماا بيرده بودهانيد وليی از آزادی و کسيو ميال
بیشتری برخوردار بودهاند .دلیلی بر این رفتار خو
نامه دیگری است که خطا

او بيا غالميان و کارکنيان،

بيه یکيی از پسيرانش بيه نيام سيعدالدین حياکم

قنسرین نوشته و در ضمن از او خواسته است که «پنجاه صيوابياا (پارچيه
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باا از انظاکیه و سوس و طرسوس» به تبریز برای کار در کارخانجات پارچه
بافی ربع رشیدی بفرستد ،و در اینجا تأکید میکند که مبادا با آنهيا بيدرفتاری
کند و یا با زور و فشار آنها را روانه کند «بل به لطف و مواسات و چنان کنيد
که از سر فراغ بال و رفاهیت حال متوجه گردند».

32
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تنظیم بودجه ربع رشیدی
از کل درآمد اوقاا ربع رشیدی ،بعد از کسر هزینههایی کيه بيرای بهيرهبيرداری در
سال آتی ضروری بود ،نصف باقیمانده محصول سهم اوالد رشید میشد و نصف دیگير
آن را برای هزینههای جاری ربع رشیدی اختصا
سهماالرثی که در وضیتنامه یاد شده (مکتو

میدادند .یعنی اوالد رشید عالوه بر

 ۳۶برایشان تعیین شده بود ،سهمی هم از

درآمد اوقاا را میبردند .ولی آنچه جالو توجه است اینکه هزینههای ضيروری یعنيی
تهیه آالت و ادوات اموال موقوفه مانند ابزار کشت بيذر ،الیروبيی قنيوات ،کيود ،سيهم
زارعان امالک وتعمیر اماکن و غیره بر سهم اوالد از برتری و اولویت برخوردار بودهانيد
چنانکه در این زمینه مینویسد:
« ..چون پیش از این شرط رفته که عمارات رقبات ابوا

البر و رقبات اميالک

که وقف کرده آمد و مصالح فدانات و بذور و مرسومات رؤسا و علف حميایم
بروج 33بر دیگر مصالح و مرسومات مقيدم دارنيد ،بير حصيه اوالد و مرسيوم
ایشان غیرهما همچنین».
سس

34

متولی را ملزم میکند که بعد از محاسبه مخارج مذکور ،باقیمانده محصيول را

نصف کند نیمی از آن را بین اوالدش تقسیم کند و نیم دیگر را به مصارا ربع رشيیدی
برساند .و حتی تأکید دارد که اگر در سالی به دلیلی آفيات سيماوی و شيیوع قحطيی و
خشکسالی میزان محصول کم شد ،متولی میتواند همچنيان هزینيه ربيع رشيیدی را در
اولویت قرار دهد.
اصوالا تنظیم بودجه ربع رشیدی بسیار مفصل و یکی از اساسیترین فصول وقفناميه
را تشکیل میدهد که ما در اینجا قسمتهای اساسی و ضروری آن را در طی این مقاليه
میآوریم و از جزئیات مانند هزینه ادویه و هیزم و ام الهم جهت دارالضیافه و یيا هزینيه
روغن چراغ اماکن و غیره صرانظر میکنیم و قبل از هر چیز به هزینه کل ربع رشیدی
میپردازیم.
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کل هزينه نقدی و غیرنقدی ربع رشیدی
رشیدالدین در پایان وقفنامه ،به قول خودش «جهت سهولت ضبط و سرعت فهيم»

35

تمام شرایط و مطالو مربوط به ربع رشیدی را خالصهنویسی کرده است( .صفحه 274
تا. 290
 -1هزینه کل ربع رشیدی در مرحله اول تأسی

«نقد رایج تبریز بیست و سه هيزار

و هفتصد و پنج دینار» و در کنار آن اضافه کرده است «ميراد جهيت صيد نفير اراميل...
(ناخوانا دویست دینار» و در پایینتر مصرا کل نان گندم که مجموع کمك غیرنقيدی
به کارکنان بود «نان گندمین به وزن تبریز دویست و نيود و هشيت هيزار و هفتصيد و
پنجاه من» و در زیر آن با خطر اُریو که قدری ناخوانيا اسيت جهيت مصيرا دیگيری
اضافه کرده «روزی پنج من و سالی یك هزار و هشتصد مين( »...هير سيال را  ۳۶۰روز
حسا

کرده است در قسمت بعدی مقدار نان گندم باال را چنین تقسیم کيرده» میاوميه

مرتزقه و عمله و غالمان ...دارالضیافه و دارالمساکین هر روز هشتصيد و بیسيت و سيه
من میشود ،در سال دویست و نود و شش هزار و دویست و هشتاد من» ميابقی کيه دو
هزار و چهارصد و هفتاد من میشود جهت مصرا نان در شيبهایی از سيال کيه تعیيین
کرده است اختصا

داده و چنین نوشته «اضيافه در شيوها و روزهيای متبرکيه ....بيه

موجبی ...مشروح میآید دوهزار و چهارصد و هفتاد من»
 -۲در حاشیه این صفحه چنین آورده است «مراد جهت مصارفی که بعد از اتمام در
اصل وقفیه تعیین کرده شد و در آخر الحاق کرده بر سيبیل مفصيل نوشيته شيده« ..نقيد
رایج تبریز دو هزار و هشتصد و چهل و سه دینار» در کنار آن نوشته «النصف یکهيزار و
چهارصد و بیست و یك دینار و نیم» در طرا دیگر میزان نان را نوشته «نان یازده هزار
و نهصد و نه من» مبلغ مذکور و مقدار نان باال را در قسمت بعدی چنيین تقسيیم کيرده
است «مصالح مدرس مصنفات خاصه نقد رایج هشتصد و سی دینار النصف چهارصد و
پانزده دینار» الزم به یادآوری است کيه مدرسيان تألیفيات رشيیدالدین در مدرسيه ربيع
رشیدی دو نفر بودهاند« .ومایف و مرسومات مردم و عمله سه مسجد کوچك شهرستان
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و وجه مایحتاج روشنایی آن و فرش و غیره نقد رایج هشتصد و سيی دینيار» «نيان هير
روزی سی من« »...ومیفه و مرسوم دربانان شهرستان چهارنفر نقد رایيج صيد و شصيت
دینار نان( »...ناخوانا «جهت شبهای آدینه ...نقد رایج جهيت مصيالح یکهيزار و بیسيت
دینار »...در طرا دیگر حاشیه این صفحه نوشيته اسيت «ميراد ایضياا جهيت آنيچ ...در
شعبان سنه خم

عشره و سبع مائه ( ۷۱۵هي تا از حاصل موقوفيات ...میرسياند نقيد

رایج چهارهزار و هشتصد و هفتاد دینار» «نان هر روز دویسيت و چهيار مين در سيالی
باشد هفتاد و سه هزار و چهارصد و چهل من» و بعد صورت ریز مصرا دو قلم فيوق
را چنین بیان کرده «جهت مرتزقه مدرسه ،مدرسان و معیدان و متعلميان و مرتيو ،نقيد
یکهزار و نهصد دینار نان هر روز( »...ناخوانا «جهت مرتزقه دارالشفاء مدرس و معید و
متعلمان و جراح هفتصد و سی دینار نان« »...جهت مرتزقه خانقاه شیخ و متصيوفه نقيد
رایج سیصد دینار نان» «جهت دارالکتو خازن و مناول نقد دویسيت و هفتياد دینيار»...
«جهت اضافه آش دارالضیافه ...نقد یکهزار و ششصد و هفتاد دینار ،نيان »...جميع ایين
پنج قلم درست  ۴۸۷۰دینار میشود .در ذیل حاشیه مطالبی نوشته که ناخوانا است و در
پایان نام خویش را ثبت کرده است.
تقسیم بودجه در ربع رشیدی
در تقسیم بودجه ،رشیدالدین اولویتهایی را در نظر گرفته است ،چنانکه مینویسيد
نیم درآمد اوقاا که سهم ربع رشیدی است باید چنین به مصرا برسد:
« ...شرط کلی از مصارا این یك نیمه آنست که متيولی در تفرقيه آن بعيد از
مرسوم متولی و مشرا و نامر ،ابتدا کند و هرچه عاید باشد به تزئین و ترتیو
این بقاع همچون فرش و طرح آالت و ادوات .و بعد ازآن ،به دیگير مصيارا
صرا کند و ما را این شرط میرسد چه بر خالا این شرطی نکردهایم».
پ

36

رشید بودجه این مجتمع را به ترتیو اولویت به شرح زیر تقسیم کرده است:

اول :پرداخت سهم هیئت امناء.
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دوم :پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان ربع رشیدی.
سوم :پرداخت هزینه مصالح و ادوات ربع رشیدی همچيون فيرش ،سيوخت ،ميواد
غذایی و غیره
چهارم :هزینههای پیشبینی نشده و یا غیرضروری
در اینجا توضیح قسمتهای سوم و چهارم که بسیار مفصّل است غیرضيروری ميی-
نماید ،فقط به طور خالصه به قسمتهای اول و دوم میپردازیم.
الف -میزان دستمزد هیئت امناء
رشیدالدین سهم و یا دستمزد سالیانه متولی ،مشرا و نامر(هیئت امناء را به ترتیو
زیر تعیین کرده است که با توجه به میيزان کيل بودجيه ربيع رشيیدی ،مبيالغ و مقيادیر
چشمگیری بوده است و اینان از سه منبع برداشت میکردهاند.
اول« :عشر نیمه مخارج ربع رشیدی یا یك بیستم تمام محصول باقیمانده و الزم بيه
تذکر است که آن نیمه دیگر سهم اوالد رشیدالدین بوده است.
دوم :نیم عشر (یك بیستم نیمه سيهم اوالد یيا یيك چهليم کيل محصيول باقیمانيده
موقوفات که جمعاا عشر و نیم کل محصول باقیمانده میشده است( .جمعاا سه چهلم یا
 7%/5تمام محصول.
سوم :عشر باقیمانده محصول موقوفاتی که قبالا وقف کرده بود و چنانکه گفتيه شيد
وقفنامه دیگری داشته است بعالوه این سه نفر کيه معميوالا اوالد خيود رشيید بيودهانيد
سهمی هم از نیمه اوالد نصیبشان میشده است.
خالصه این مقادیر( %7/5کل محصول خال

موقوفات به اضافه یك دهم محصول

موقوفات قبلی بین متولی و مشرا و نامر به ترتیو به نسبت یك دوم و یيك سيوم و
یك ششم تقسیم میشده است چنانکه خود رشید بعد از توضیحات مفصل بياال کيه ميا
در اینجا خالصه کردیم مینویسد:
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« ...و از آن یك نیمه حق متولی باشد و یك ثلث حق مشيرا و یيك سيدس
حق نامر و زیادت از آن توقع ندارند و بدان اکتفيا نميوده بيه وميایف اعميال
مشغول باشند».

37

ب -میزان دستمزد کارکنان ربع رشیدی
رشیدالدین هریك از تأسیسات ربع رشيیدی را کيه شيرح میدهيد ،تميام مسيئولین
کارکنان متعدد آن را نیز با شرح ومایف دقیق و تعیین حقوق و دستمزد نقدی و کميك
غیر نقدی ،معرفی میکند این امر دقت و کاردانی این شخ

را در ميدیریت و رهبيری

به خوبی نمایان میکند و در حقیقت از دیدگاه سازماندهی فوقالعاده مهم اسيت .ميا در
اینجا به طور خالصه دستمزد کارکنان بعضی تأسیسات مهم ربع رشیدی را ذکر میکنیم
تا نشان دهیم که دستمزدها در ربع رشیدی در چه حد بسیار خو

بوده و مقایسه آن را

بر عهده خوانندگان میگذاریم.
دستمزد کارکنان مساجد
 -۱امام جمعه مسجد ،صیفی و شتوی ربع رشیدی سال  ۱۲۰دینار نقد رایج تبریز و
هر روز  ۶من نان.
 -۲دو نفر مؤذن خا

مساجد ربع رشیدی سال  ۹۰دینار نقد ...و روزی چهار من نان.

 -۳دو نفر مؤذن سایر مساجدی که در شهرستان رشیدی و ربض رشیدی و محالت
آن واقع بودهاند ،سال پنجاه دینار و روزی ده من نان برای هر ده نفر.
 -۴واعظان مساجد سالی شصت دینار و روزی  ۵من نان گندم برای هر یك.
 -۵قیمهای مساجد سالی  ۳۶دینار و روزی دو من نان گندم.
 -۶سقاهای مساجد سالی  ۵۰دینار و روزی دو من نان گندم.
 -۷دربانان هر یك سالی  ۳۰دینار و روزی دو من نان گندم.
 -۸مشعلداران مساجد سال  ۳۰دینار و روزی دو من نان گندم.
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میزان و سایر تأسیسات را هم مفصل به شرح زیر بیان داشته است:
دستمزد کارکنان مدارس دستمزد اعضای دارالحفاظ دستمزد خازن و کلیددار شهریه
اهالی خانقاه دستمزد کارکنان.
دارالضیافه دستمزد کارکنان دارالشفاء (که در این مقاله از ذکر آنها خودداری میکنیم .

شیوه برداشت نقود از خزانه ربع رشیدی
برداشت وجوه نقد از خزانه یا گاوصيندوق ،بيرای پرداخيت بيه کارکنيان یيا سيایر
هزینهها در ربع رشیدی دارای مقررات و شروط خاصيی بيوده کيه توسيط رشيیدالدین
تدوین شده است .در مورد محل خزانه مینویسد:
«جهت خزانه نقود و اجناس از خانها (خانهها متولی خانههایی که محکمتير
باشد از بهر خزانه معین کند و به مُهرمتولی و مشرا و نيامر باشيد ...و شيرط
رفته که هر وجهی نقد که باشد و به خزانه آرنيد در صيندوقی کيه ميا اختيراع
کرده آن را «صندوق ضبط» نام نهادهایم بنهند».

38

نه تنهيا بایيد در موقيع جميعآوری و گذاشيتن وجيوه نقيد در صيندوق ضيبط یيا
گاوصندوق باید متولی و مشرا و نامر حضورداشته و آن را مهر کننيد بلکيه در موقيع
برداشت وجوه نیز این سه نفر به اضافه خرانهدار باید حضور داشته و باتفاق مجيدداا آن
را مهرکنند و به اتفاق از خزانه بیرون روند .مسأله جالو توجه ایين کيه متيولی کيه بيه
اصطالح امروز به عنوان مدیر عامل این سازمان بوده اسيت ،در هميه کارهيا بخصيو
امور مالی ،باید با نظر و نظارت مستقیم آن دو نفر دیگر دست به اقدام بزنيد و ایين نیيز
نشانه دیگر از دقت نظر رشیدالدین در سازماندهی این مجتمع است.
شیوه پرداخت دستمزدها
بعد از برداشت وجوه نقد از خزانه با ترتیو مذکور ،پرداخت دستمزدها هيم بيا نظيم و
ترتیو خاصی انجام میگرفته است که قبل از شرح مطلو این نکته را باید متذکر شویم
که هرچند دستمزد و اجرت کارکنان به طور سالیانه تعین شده بيود ،وليی پرداخيت آن،
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درست به شیوه امروز ،بطور ماهیانه بود و این خود یکی از تشابهات مهم این سازمان با
سازمانهای مشابه امروز است .در هر صورت در پایان هر ماه ،حقوق و یيا دسيتمزد هير
یك از کارکنان را در کاغذی (یا پاکتی پیچیده و با تشریفات خاصی به آنها میدادهانيد.
بهتر است این موضوع را عیناا از روی وقفنامه بیان کنیم:
«چون به آخر هر ماهی وجوهالعین جهت مشياهره متيولی یيا نایيو متيولی و
مشرا حاضر گردانند ،خازنان با ایشان (به ایشان وجوه سيسارند ،حصيه هير
یك از مرتزقه (کارکنان در کاغذی پیچیده و نام هر یيك بيرآن نویسيند و بير
طبقی نهاده سر آن بسوشانند ،آن داعی مرتو به حضور ایشان ،دست در زیر آن
برد و یکی برگیرد به نام هر کدام که بر آید بدو دهد و چون تميام داده باشيد،
به موجو مذکور دعا بخواند».

39

و نیز تشریفات مشابهی ،هر روز برای پخش سيهم نيان یيا سيهم و اجيرت جنسيی
کارکنان اجرا میشده که لزومی به بیان آن نیست و در همه موارد قبل و بعد از شروع به
کار دعاهای خاصی خوانده میشد که در وقفنامه آورده شده است.
پرداختهای نقدی و جنسی رشیدالدين به علما و شخصیتهای عصر
خواجه رشیدالدین فضلاهلل که خود مردی دانشمند بود به علما و دانشيمندان عصير
خویش نیز بسیار توجه میکرد ،هر سال به عناوین مختلف وجوهی نقدی و یا مقادیری
اجناس گوناگون برای علما و دانشمندان به اقصی نقاط مملکت میفرسيتاد و یيا حواليه
پرداخت آن را به والیان میداد .م الا نامهای که به پسرش امیرعلی حياکم بغيداد نوشيته،
برای هریك از دانشمندانی که اسامی آنان را به شرح مفصل بیان کرده هزاردینيار نقيد و
یك پوستین و یك رأس اسو با زین فرستاده است.
و یا در مکتو

( ۳۷برای موالنا صدرالدین ترکه به پاداش کتابی که به نام او کيرده

مبالغ زیادی وجه نقد و مقادیری اشیا و اموال دیگر فرستاده است .و یا برای شیخ صيفی
الدین اردبیلی که در آن زمان در اردبیل بر مسند ارشاد نشسيته بيود ،و پیيروان فراوانيی
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داشت مقادیر زیادی اموال اختصيا

داده کيه در ناميه شيماره ( ۴۵مکاتیيو رشيیدی

آورده است .و نیز برای علمای روم که کتبی در انيواع عليوم نوشيته و بيه نيام خواجيه
رشيیدالدین تيألیف کييرده بودنييد مبييالغ و مقييادیر گزافيی وجييه و مييال اختصييا

داد

(مکتو  ۴۰که اگر به شرح کلیه این پرداختهيا بسيردازیم بسيیار طيوالنی میشيود و
چندان ربطی هم به اصل موضوع تحقیق ما ندارد.

40

بیمه افراد و اموال و بازنشستگی
مسأله بیمه امروز یکی از چشمگیرترین اقدامات سازمانهای مختليف دولتيی و غیير
دولتی اعم از سازمانها و شرکتهای بازرگانی ،صنعتی ،کشاورزی و غیره است .شياید
باور نکنیم که این امر ،در هفتصد سال پیش مورد توجه خا

بنیانگيذار ربيع رشيیدی

بوده و به اجرا درآمده است .رشیدالدین فضلاهلل این امير را بخصيو
مزارع که از پيایینترین ردههيای سيازمان ربيع رشيیدی محسيو

بيرای کارکنيان

میشيدهاند و یيا در

حقیقت همان غالمان و بردگانی که در مزارع فتحآباد و رشيیدآباد کيار میکردهانيد ،بيه
اجرا در آورده و مصراا به متولیان آینده میگوید که دقیقاا آن را اجرا کنند .به این ترتیيو
که از سهم زارعان سالی یك ششم کل درآميد آنهيا را در صيندوقی خيا

نگهيداری

کنند تا اگر خود و خانودهشان دچار حوادث پیش بینی نشده شدند و یيا بازماندگانشيان
بیسرپرست ماندند ،از آن صندوق به آنها کمك شود ،که میتوان آن را همان حق بیمه
و یا بازنشستگی دانست که امروزه معمول است.
م الا در مورد آن بیست نفر غالم خا

ترکی که ميورد توجيه رشيیدالدین بودهانيد

چنین مینویسد:
« ...هرچه کسو کنند پنج سدس از آن ایشان باشد و یك سدس جهت وقيف
بستانند ،اما آن را محفوظ دارند تا اگر وقتی یکيی از ایشيان متيوفی شيود و از
وی اطفال و ایتام و ارامل بازماند و یا به حادثه وواقعه قرضی و احتیاجی مبتال
شود ،از آن حصه محفوظ به نظر متولی بیاسراا ...در مصيالح ایشيان صيرا

پژوهشنامه تاریخ – سال ششم – شماره بیست-

204
وسوم

کنند ....و اصالا از اکسا

ایشان به هیچ وجه دیگر چیزی صرا نکننيد تيا بيه

هیچ وجه به دیگری محتاج نگردند و مکفیالمؤنه باشند».

41

و این امر تقریباا درباره تمام کارکنان ربع رشیدی پیشبینی و اجرا شده و بخصيو
رشیدالدین پیشبینیهای الزم را از نظر مالی جهت کل سازمان ربع رشيیدی کيرده بيود
بطوریکه به متولی دستور میدهد که همیشه برای یك سال آینيده (عيالوه بير مخيارج
سال جاری از کلیه مواد و نقود در انبارهای و خزانه ذخیيره داشيته باشيد کيه اگير بيه
دالیلی م ل خشکسالی و جنگ و یا دیر رسيیدن محصيول از نقياط دوردسيت بيه ربيع
رشیدی ،دچار کمبود شد از این ذخایر استفاده کند
که اگر چنین نکند باید قرض نماید که قيرض کيردن را بسيیار نامستحسين دانسيته
است ،در این زمینه مینویسيد کيه« :قيرض کيردن عظميی نامستحسين بيود و خانهيا
(خانهها بسیاران خرا

کند خصوصاا وقف را»

42

در مورد سالهای خشکسالی و یا کمبيود عليت آن هرچيه باشيد ،بایيد بيه دقيت از
مصارا غیرضروری جلوگیری کرد و آنچه از نظر مدیریت مهم است اینکه رشید تأکید
میکند که متولی کلیه کارکنان ربع رشیدی و همه اوالد واقف را بطریقی سيهمی دارنيد،
از این کمبود مطلع سازد تا به متولی تهمت ناروایی نزنند و آنها نیز بيه سيهم خيود در
مصرا افراط نکنند و با سازمان همکاری نمایند و در حقیقت همان شیوه جیرهبندی در
چنین مواردی را توصیه و تأکید کرده است و در این زمینه مینویسد:
« ...از جمله ضروریات است تا اگر نعوذباهلل ،آفتی سماوی یا ارضی واقع گردد
مردم (منظور کارکنان ربع رشیدی در آن سال گرسينه نماننيد و در سيالی کيه
چنان آفتی رسد که اک ر خویشان و مرتزقه و اکابر آن عهد بدانند و برآن واقف
شوند تا اگر در بعضی مرسومات عمله و مرتزقه نقصانی افتد ،تهمت نانهياده و
تشنیع نازده معذور دارند».

43

میبینیم که رشیدالدین فضيلاهلل ،بنیياد ایين سيازمان را چنيان ریختيه بيود و چنيان
مقررات و قوانین و شرایط دقیق و حسا

شدهای تدوین کرده بيود کيه اگير موقعیيت

فسادانگیز تاریخی اجازه میداد ،اگر حسادتها ،چشم و هيمچشيمیها ،کینيهتوزیهيای
جاهالنه و انتقامهای بیرحمانه نبود این تأسیسات تا به امروز هم میتوانست باقی باشيد.
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ولی چنانکه در تاریخ این دوره مسطور اسيت تهميتهيای نياروا ،دسیسيههای عجیيو
سیاسی و سرانجام تحریك یك خان بیخرد مغول (ابوسعید کيه جيز بيه عیاشيیهيای
خویش نمیاندیشید بنیانگذار این مجتمع علمی را با بیرحمانهترین شيکل ممکين نيابود
کرد .کاش تنها به کشتن و پسرش و خاندانش اکتفا میکرد ولی آثار خیر و این سيازمان
علمی باقی میماند و یا فقط اموال شخصی او را مصادره و غيارت میکردنيد نيه اميوال
ربع رشیدی را که یك سازمان عامالمنفعه و عمومی بود ،ولی متأسفانه فيردای روز قتيل
رشید ،تمام آثار خیر و اموال ربع رشیدی را به غارت بردند و یا سوزاندند و مردم عيوام
به تحریك علیشاه گیالنی و دستیارانش به جرم واهی یهودی بودن رشيید هميه چیيز را
نابود کردند و حتی بعد از بازسازی مجدد ربع رشیدی بيه وسيیله غیياثاليدین محميد
(پسر رشیدالدین بعد از قتل این شخ

نیز مجدداا همان آفت دامنگیر ایين تأسیسيات

شد و دیگر سر بلند نکرد و به بایگانی تاریخ سسرده شد.
قتل رشیدالدین و نابودی ربع رشیدی ،دانایان را متأسف و حیران ،وليی مخالفيان او
را به حدی شاد کرد که اقبال مینویسد:
« ...اما تاجاليدین علیشياه کيه از واقعيه قتيل حریيف پيرزوری م يل خواجيه
رشیدالدین از شادی در پوست نمیگنجید ،به شيکرانه ایين موفقیيت هدیيهها
بخشید و انعامها داد و از آن جمله در همان سال  ۷۱۸دو حلقيه طيال کيه هير
کدام هزار م قال وزن داشت به حرم کعبه فرستاد تا آنها را به یياد فتحيی کيه
نصیو او شده بود ،در بیت اهلل بیاویزند ،فاعتبرو»...

44
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نتیجهگیری:
شیوه اداری و آموزش ربع رشیدی در بسیاری از زمینهها ،مشابهتها بيا نظيام اداری
و آموزش ایران دارد به گونيهای کيه در ربيع رشيیدی شيرط سينی ،اسيتعداد و ریشيه
تحصیلی ،محدودیت زمانی جهت تحصیل در رشتهای خا

 ،کياربرد تئيوری و عمليی

مباحث به ویژه در مورد دانشجویان علوم پزشکی از اهمیت برخوردار است
همچنین تقسیم کار و شرح ومایف تيأمین بودجيه و برناميهریيزی دقیيق در تعیيین
هزینهها ،نظارت بر عملکرد کارکنان و ...مورد توجه بوده است.
که این تشابهات نشاندهنده نقاط قوت نظام اداری و آموزشيی ربيع رشيیدی بيوده
است و آگاهی و آشنایی تطبیقی نظام اداری و آموزش ربع رشیدی ما بيا نظيام آميوزش
موجود میتواند گامی سازنده در جهت اگاهی بیشتر از درخشيش و پویيایی فرهنيگ و
تمدن اسالمی دیوان ساالران ایرانی میباشد.
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يادداشتها:
 .1وقفنامه ربع رشیدی،
 .2همان مأخذ،

 ،149برگ  99اصلی.

 ،153برگ  101اصلی.

 .3اسن -بعنی بزرگترین و ارشد ترین اوالد .چنان که اشاره شد در اوایل شرط کرده بود که این سه
مقام به بزرگترین اوالدش واگذارشود ،ولی بعدها شرط کرد که به الیقترین افراد از اوالدش واگذارند
که دالیل این تغییر عقیده را مشروحاا بیان کرده است.
 .4وقفنامه ربع رشیدی،
 .5همان مأخذ،

.154

 .۱۵۴رشید چون به مسأله تعیین متولی و دو مقام دیگر که اداره کنندگان اصلی این

مجتمع بودهاند اهمیت فراوانی قائل است ،شرایط و مسائل بسیاری را بیان کرده که برای توضیح بیشتر
به اصل وقفنامه باید مراجعه کرد .مسأله قابل تذکر این است که اگر از اوالد پسر (ذکور کسی الیق
باقی نماند ،اوالد دختر و یا زنان هم میتوانند به این سه مقام نصو شوند .در همه موارد همان شرایط
اخالقی مذهبی و تقوایی را اصل قرار داده است.
 .6همان مأخذ،

.157

 .7از جمله در صفحههای ۱۵۸ ،۱۵۲ ،۱۵۰ ،۱۴۹و چند جای دیگر نامر را معاون متولی معرفی کرده
است.
 .8وقفنامه ربع رشیدی،

.155

 .9وقفنامه ربع رشیدی،

.155
.158

 .10همان مأخذ ،متن و حاشیه

 .11این اصطالح مشابه به اصطالح  Library Scienceبه معنی علم کتابداری و یا علم تنظیم و
محافظت از کتو است.
 .12رقبه( ،به فتح ر ،ق،

یعنی گردن .در اینجا به معنی غالم و بندهای که دائمالعمر در اختیار

صاحبش باشد.
 .13وقفنامه رَبع رشیدی،

.192

 .14وقفنامه رَبع رشیدی،

.194

 .15منظوراز «مکاتیو» همان «مکاتبات رشیدی» که اولین بار آن در  1945م در الهور پاکستان چاپ
شده و نسخههایی ازآن در کتابخانههای ایران وجود دارد.
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 .16فدانات -جمع فدان-فدان واحد مساحت زمینی است که یك جفت گاو نر در یك دوره بهره
برداری شخم و کشت کند .تا جائی که از افراد خبره پرسیدهایم ،مقدار آن بسته به قدرت جسمی و
بدنی حیوان دارد ،و هر فدان بین  9تا  15هکتار زمین میشود که بطور متوسط هر فدان را ده هکتار
محاسبه میکنیم.
 .17کاشانی رقیو رشیدالدین در کتا

تاریخ الجایتو به این حیوانات صفحه  116اشاره کرده است.

 .18محمد شفیع مصحح مکاتیو رشیدی در حاشیه به نقل از آنندراج مینویسد« :ده شتر فراهم شده را
قطار گویند ،حاال اطالق آن بر جمعی از هر چیز» ،حاشیه کتا

مکاتیو رشیدی

.235

 .19بسط(به ضم اول و دوم جمع بساط یعنی فرش و هر چیز گستردنی در اینجا به معنی قالیها و
فرشها.
 .20مساند جمع مسند ،یعنی تکیهگاه و مقام و مرتبه دی این جا به معنی همان پشتی و اسبا

خوا

و استراحت است.
 .21زبادی از کلمه زبد(به فتح اول و دوم گرفته شده به معنی کف آ

و شیر و ام الهم است به نظر

میرسد زبادی همان وسایل آشسزخانه باشد مانند صافی و کفگیر و الك و از این قبیل.
 . 22کر شش خردار و یا شصت قفیز و قفیز دوازده صاع (هر صاع پیمانهای به وزن تقریبی سه
کیلوگرم حاشیه مکاتیو،

.237

 .23هر تومان معادل ده هزار دینار و هر دینار سه م قال طال -به نقل از حاشیه

 148مجموعه

خطابههای تحقیقی ...مقاله «عواید و درآمدهای رشیدالدین» از حسینقلی ستوده.
 . 24با توجه به فساد اجتماعی که به خصو

در طبقات حاکمه رایج بود و ثروت اندوزی از طریق

نامشروع امر معمول و جایز شمره میشد م الا از ثروت خاندان جوینی حکایتها در تاریخ این دوره
گفته اند که سرانجام مورد غضو خان مغول قرار گرفتند .گوسند عطا ملك جوینی را بعد از عزل از
مقام وزارت و مصادره کلیه اموال منقول و غیر منقولش ،باز هم دست از جانش بر نداشته و مطالبه
 300تومان پول نقد کردند و آن قدر او را شکنجه دادند که بر اثر آن در سال  681جان به جان آفرین
سسرد .برای اطالعات بیشتر به جامع التواریخ و چند مأخذ دیگر بخصو

تاریخ مغول تألیف عباس

اقبال مراجعه شود.
 .25نامههایی که رشید در آنها به اموال خویش اشاره کرده عبارتند از مکتوبهای ،۳۴ ،۳۳ ،۲۹ ،۱۷ ،۶
 ۴۷ ،۴۳ ،۳۶و ۵۳که از بعضی از آنها در این مقاله استفاده شده است.
 .26مکاتبات رشیدی ،مکتو

36

.22
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.194

 .27همان مأخذ،

 .28مکاتبات رشیدی ،مکتو

17

.52

 .29مکاتبات رشیدی ،مکتو

،17

 52به بعد.

 .30مکاتبات رشیدی ،مکتو

،6

.14

.197

 .31تاریخ الجاتیو،

 .32مکاتبات رشیدی ،مکتو

،51

.315

 .33حمایم جمع حمام (بر وزن مرام به معنی کبوتر است .حمایم بروج یعنی کبوترهای برجها.
توضیح اینکه در میان مزارع کشاورزی برجهایی جهت آشیانه کبوتران میساختند (هنوز هم میسازند
تا از فضوالت آنها به عنوان کود استفاده کنند .صاحبان مزارع برای جلو هرچه بیشتر این کبوتران در
فصول سرد و یا خشك مقداری دانههای گوناگون میریزند .پ

منظور از «علف حامیم بروج» همان

دانه و یا چینه کبوتران است .در صفحه  ۱۵۵وقفنامه ربع رشیدی ،نیز به این موضوع با تفضیل بیشتر
وتعیین میزان بذرها پرداخته است.
 .34وقفنامه ربع رشیدی،
 .35همان مأخذ،
 .36وقفنامه،

.159

.274
.164

 .37همان مأخذ،

( 160برگ  104اصلی .

 .38همان مأخذ،

.251

 .39همان مأخذ،

.237

 .40برای اطالع بیشتر در این مورد رجوع شود به حسینقلی ستوده ،مقاله «عواید و درآمدهای خواجه
رشیدالدین» مجموعه خطابههای تحقیقی ،...
 .41وقفنامه ربع رشیدی،

.159-65

(193برگ  121اصلی .

 .42همان مأخذ،

( 157برگ  103اصلی .

 .43همان مأخذ،

( 157برگ  103اصلی .

 .44عباس اقبال آشتیانی ،تاریخ مغول،

.329
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منابع و مآخذ:
اقبال آشتیانی ،عباس ۱۳۴۷( ،تاریخ مغول ،انتشارات امیرکبیر ،چاپ سوم ،تهران.
ستوده ،حسینقلی ۱۳۵۰( ،عواید و درآمدهای خواجه رشیدالدین فضل اهلل و کیفیت مصرا آن،
مجموعه خطابههای تحقیقی ،...دانشگاه تهران ،همین مقاله در مجله تحقیقات اقتصادی شماره  ۱۹و ۲۰
پائیز و زمستان  ۱۳۴۸آمده است.
رشیدالدین فضل اهلل همدانی ،جامع التواریخ ،جلد دوم (از آغاز سلطنت هالکو خان تا پایان دوره غازان
خان  ،به کوشش بهمن کریمی ،انتشارات اقبال ،تهران.
رشیدالدین فضل اهلل همدانی ۱۹۴۵( ،میالدی  ۱۳۶۴هجری قمری مکاتبات رشیدی ،تصحیح دکتر
محمد شفیع (پاکستان چاپ الهور.
رشیدالدین فضل اهلل همدانی ۱۳۵۱( ،وقفنامه ربع رشیدی ،نسخ عکسبرداری شده از روی نسخه
اصلی ،به کوشش مجتبی مینوی و ایرج افشار ،انتشارات انجمن آثار ملی ایران ،تهران.
کاشانی (قاشانی ابوالقاسم عبداهلل بن محمد ۱۳۴۸( ،تاریخ الجایتو ،به اهتمام مهین همبلی ،بنگاه
ترجمه و نشر کتا  ،تهران.
مستوفی ،حمداهلل بن ابی بکر احمد بن نصر ۱۳۳۹( ،تاریخ گزیده ،تصحیح عبداهلل عبدالحسین نوائی،
امیرکبیر ،تهران.
مستوفی ،حمداهلل بن ابی بکر احمد بن نصر ۱۳۳۶( ،نزهه القلو  ،تصحیح محمد دبیر سیاقی ،تهران.

