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 چکیده
هـ( که توسط  809-950بزرگترین مجموعۀ موقوفی، علمی، فرهنگی و آموزشی عصر ایلخانی بوده)« ربع رشیدی»مرکز علمی و فرهنگی 

( تاسیس شده است. دستاوردهای این مرکز در .قهـ 817-907الله همدانی وزیر، دانشمند و مورخ بزرگ ایلخانان)خواجه رشیدالدین فضل
های علمی و آموزشی اداری و چگونگی فعالیت ۀآن در تاریخ علم ایران و اسالم، مطالعه و بررسی شیو ۀهای مختلف و جایگاه قابل مالحظعرصه

امه نظام شود و در ادمدیریت ربع رشیدی بحث می ۀتحلیلی، در ابتدا  از شیو–بخشد. در این پژوهش با رویکرد توصیفیاین مجموعه را ضرورت می
 حاصل از آن تشریح خواهد شد. بررسی و پیامدهای ،آموزشی این مجموعه

خص و مالی مش ۀمندی از پشتواندهد که مرکز علمی و فرهنگی ربع رشیدی با مدیریت شخصیتی علمی و بهرهنتایج این پژوهش نشان می
 چونتوان به مواردی هممی مستقل از دربار بسیاری از کارکردهای مراکز علمی و آموزشی نوین را متناسب با امکانات عصر دارا بوده است. از این میان

 ۀگیری از اساتید توانمند سایر ملل، فرصت مطالعاتی، پرداخت کمک هزینهای اخالقی، بهرههای علمی و صالحیتاساس توانایی گزینش اساتید بر
 تحصیلی و جز آن اشاره نمود.

 
 لخانان.، اییآموزش نظام الله همدانی، ربع رشیدی،خواجه رشیدالدین فضل  واژگان کلیدی:
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 . مقدمه:1

« ولیان کوه»ای در شمال تبریز به موضع شهرچه ،حمدالله مستوفی ۀالله همدانی بر اساس گفتبزرگترین بنیاد خیریه و وقفی خواجه رشیدالدین فضل
به گفته خود رشیدالدین، اشتیاق به کسب . هدف از تأسیس آن (78: 1009)ر.ک. مستوفی، نامیده شده است« ربع رشیدی»که به نام بانی آن بود 

رشیدی، مکاتبات رشیدی و  ۀنامعلم و درک حقایق و معانی و بهره جستن از مالزمت دانشمندان و علما و عرفا بوده است. آنچنان که از متن وقف
التعلیم، للی با تأسیسات آموزشی مختلف نظیر بیتالمدر واقع یک دانشگاه و مرکز علمی بین ،این شهرچه ،آیدمیسایر منابع تاریخی عصر ایلخانی بر

خانه، چندین  03333حجره، 1533سرای رفیع، کاروان 40الکتب به همراه تأسیسات جانبی متنوع شامل مدارس عالی، دارالشفا، خانقاه و بیت
 9333بوده است و در آن عالوه بر دانشجویان ایرانی  بافی، کاغذسازی، رنگ رزخانه، دارالضرب و غیر آنها، کارخانه پارچهگرمابه، باغات و بوستان

 .(481: 1059)ر.ک. همدانی، طالب علم از دیگر ممالک جهان با برخورداری از تمام امکانات رفاهی به تحصیل اشتغال داشتند
ر شکوه و بنیانگذار ربع رشیدی  مبنی بنتایج باستان شناسی، اسناد تاریخی و گزارش سیاحان عصر ایلخانی و ادوار بعد نیز حکایت از  صحت اقوال 

دولتشاه سمرقندی عظمت و شکوه ربع رشیدی  ۀهای علمی و فرهنگی صورت گرفته در آن دارد . به گفتمذکور و گستردگی فعالیت ۀعظمت مجموع
ا ویران کردن این عمارت از ساختن عمارت آن عمارت نوشته که همان ۀدهند و بر کتابتر عمارتی در اقلیم نشان نمیکه از آن عالی»به حدی بوده است 

. شاید وجود همین کتیبه بوده است که میرانشاه فرزند تیمور را بر آن داشت که پس از ناتوانی (481: 1074)ر.ک. سمرقندی، «تر باشددیگر مشکل
رین نتوانست چیزی بسازد اما در ویران ساختن زیباتتا آیندگان بگویند گرچه میرانشاه »در برآوردن عمارتی چون ربع رشیدی دستور به ویرانی آن دهد 

 .(183: 1088)ر.ک. کالویخو، «های جهان کامیاب شدساختمان
بر مراکز مشابه قبل و بعد از ایلخانی مزیت داشته و  علمی و آموزشی ربع رشیدی از برخی جهات ۀدهد که مجموعها همچنین نشان میبررسی    

ب علوم عقلی و نقلی زمان و پرورش طیف وسیعی از طالبان علم و دانش پژوهان مستعد به منظور بهبود اوضاع آموزش غال ،سس آنؤهدف اصلی م
پژوهش حاضر درصدد است تا با استفاده از منابع و اسناد تاریخی  علمی ،فرهنگی و اجتماعی جامعه پس از فروکش کردن ایلغار مغول بوده است.

 علمی و آموزشی  چندمنظوره را مطالعه و بررسی کند.   ۀمجموع رویکرد آموزشی و دستاوردهای مختلف این موجود، کیفیت سازمان اداری، مالی،
 
 گذار ربع رشیدی. بنیان4

هـ.ق(، طبیب، مورخ و وزیر   907-817الدوله طبیب همدانی)الله بن عمادالدوله ابوالخیر بن موفقخواجه رشیدالدین ابوالفضایل فضل
های الدوله ابوالفرج عالی بن ابوشجاع اسراییلی همدانی از خانوادههـ.ق، در همدان متولد شد. نیای وی موفق 8اول قرن  ۀایلخانی، نیمبزرگ عصر 

 الدوله بن ابوشجاع اسرائیلی از طبیبان به نام آن عصر و خواجه نصیرالدین طوسی یک چندپیش همدان بود که به همراه برادرش رئیسیهودی و پزشک
هـ.ق( به همراه برادر وخواجه نصیر به 950)(. وی پس از تسلیم رکن الدین خورشاه اسماعیلی400: 1007، در قالع اسماعیلیه زیسته است)بناکتی

 و نزد پدر و عموی خود تحصیل علوم کرد و هم با ایشان مالزم سلطان گردید ،خدمت هالکو در آمد. عمادالدوله ابوالخیر طبیب، پدر خواجه رشید
 (. 4:1019/94فوطی، به خدمات دولتی اشتغال ورزید)ابن
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 عنایت پادشاهانه  قرارورد ق( م-ه990-973طب و سیاست ادامه داد و در عهد اباقاخان ایلخانی) ۀرشیدالدین نیز راه نیای خود را در عرص
طوری که امرای اولوس در مصالح و ه اش ترقی پذیرفت. بیهخان مرتبه و پاگرفت و در شمار حکما و اطبای معتبر درآمد و در عهد جهانبانی ارغون

رغم پذیرش مقام وزارت از سوی دستور وزارت به نام وی صادر گردید. علی ،نمودند و چون گیخاتو پادشاه گشتامور مملکت با او مشورت می
دستگاه دیوانی ترقی نمود و در سال سوم پادشاهی غازان بلند و رتبتی ارجمند یافت. سپس در ای هخواجه، او به سبب ندیمی، حکمت و طبابت پای

هـ.ق( به مقام وزارت رسید و در سراسر ایام حکمرانی وی و جانشینش اولجایتو و بخشی از سلطنت  ابوسعید آخرین ایلخان بزرگ که  968خان)
 .ر(.100؛ همو، خطی، گ404:1059همدانی، ؛114-110:1007دستور به قتل خواجه داد در این مقام باقی بود)منشی کرمانی، 

 شامل گروه دیوانیان کشوری ایران، ،داری آرمندهگرا و زمینترین نماینده و رهبر فکری جریان تمرکزوی در طول حیات سیاسی خویش برجسته
امل )کوچندگان واپسگرا( و ع داری کوچنده و مرکز گریز مغولینشین)آرمندگان فرهنگمند( در مقابل تیولروحانیون مسلمان و اکثریت تاجران شهر

 ۀ(. دوران بیست سال51-54:1055؛ رجبی، 193-009:1603اصلی اصالحات عصر ایلخانی مشهور به اصالحات غازانی بود)رک:همدانی، 
روشن تاریخ ایران وزارت رشیدالدین به لحاظ اصالح امور اداری و مالی، عمران و آبادانی کشور، رفاه عمومی و امنیت و رواج علم و ادب از ادوار 

ورزید و در همین رف وصنعت غفلت نمیمحسوب می شود. وی  در عین اشتغال دایم به امور ملک و دولت از توجه به اهل علم و هنر و صاحبان ح  
اری از علوم و فنون طوری که در بسیه داشت. بوی را از مطالعه و پژوهش باز نمی ،امور کشور ۀحال از تحقیق وبحث وکسب معارف جدا نبوده و ادار

که  شناساند. رشیدالدین عالوه بر علم طبعظیمش وی را به عنوان یکی از  متبحرترین و پرکارترین دانشمندان می معرفت وسیع داشت و تصانیف
شناسی، کشاورزی، مهندسی، فلسفه، حکمت، تفسیر، حکمت، کالم، حدیث و تاریخ ارتقای او بود و سوای علوم مرتبط با آن، با اقتصاد، گیاه ۀپای

 (.43-1:1077/44)اذکایی همدانی، آشنا بود و ازچندین زبان نظیر پارسی، عربی، عبری، مغولی، ترکی و احتمااًل چینی آگاهی داشت
وجایگاه علمی رشیدالدین در تاریخ علم و فرهنگ ایران و اسالم افزوده است عالوه بر تحقیقات و تألیفات متنوع و گسترده در  آنچه بر اهمیت

 وی در اکرام و احترام اهالی علم و دانش و مهیا نمودن بستر تحقیق و ۀهای مختلف علوم و اشاعه علوم شرقی در تمدن اسالمی، اهتمام ویژشاخه
آنان و حمایت از دانشمندان داخل و خارج از قلمرو ایلخانی و بازسازی بناها و انشای عمارات و احداث مراکز علمی و آموزشی  با تحصیل برای 

ل، ت، موصاستفاده از درآمد اوقاف در جای جای  ایران عصر ایلخانان، نظیر تبریز، بغداد، سلطانیه، مراغه، همدان، یزد، بسطام، شیراز، بصره، هرا
 (. 1605:  1059)رک:همدانی، باشدهای مغول میجان و جز آن پس از ویرانگریارزن

ضعیف روشن  ۀچون حق جل و عال خواسته بود که بعضی اسرار کیفیت احوال خیرات جاریه بر ضمیر این بند» وی در این باره آورده است:
مشغول  ،آورد و به اندیشه و فکر آنر وسع به هر وقت عمارتی در عمل میاکثر اوقات به اندک عمارتی مشغول و مایل می بود...  و به قد ،گرداند

 (. 41: 1059)همدانی، «شد که آن عمارت باید که مبتنی و مشتمل باشد بر خیراتمی
سالطین ایلخانی خدماتی که در مقام وزرات  ۀاین وزیر دانشمند به سبب مقام علمی و تبحری که در انواع علوم داشت و هم به واسط  ،از این رو

و  از مردان بزرگ سیاست، علم ،خود به حفظ موجودیت و احیای تمدن و فرهنگ ایران نمود ۀطلبانو به موهبت تدبیر و افکار عالی سیاسی و اصالح
ت او چنان عظیم رشیدالدین مورخ و حامی دانش بود، ولی شخصی»گوید: طوری که سارتون درباره وی میه آید. بفرهنگ ایران زمین به شمار می

)سارتن، «فرهنگی را بدون اشاره به او توصیف کرد. او تا وقتی که زنده بود بر هنر و دانش در ناحیه تبریز و سلطانیه تسلط داشت ۀتوان زمیناست که نمی
 (.549:1061 کند که تاریخ بشریت را مزین کرده است)دورانت،(. ویل دورانت نیز از او به عنوان شخصیتی یاد می0:1070/4140

بدان پرداخته خواهد  ،تر بوده است که در ادامهفضل الله همدانی، بنای شهرک علمی  موسوم به ربع رشیدی  از همه مهم ۀدر میان اقدامات آبادگران     
 شد.

 
 . مدیریت ربع رشیدی0

به مدت بیست سال یعنی از بدو  ،شده استاز آن یاد « متولی»در ربع رشیدی مقام سرپرستی و مسئولیت مستقیم امور که تحت عنوان 
سس و بانی مرکز مذکور بوده است. در ؤالله همدانی برعهده وی به عنوان مهـ.ق، و مرگ خواجه رشیدالدین فضل 817هـ.ق تا سال 966تأسیس
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تلف پیرامون روش اداره، تخصیص های مخالعملدستور ۀکه به قلم شخص رشیدالدین به نگارش درآمده است و دربردارند« نامه ربع رشیدیوقف»
قوفات آن البر و موتولیت این ابواب ،اواًل تا این ضعیف در قید حیات باشد»باشد، آمده است: بودجه، امکانات و سایر امور مربوط به ربع رشیدی می

 (.117: 1059همدانی، «)ام و هیچ کس را در آن امور مدخل و شروعی نیستجهت نفس خود معین گردانیده
بایست باشد که همگی می)به عنوان نایب متولی( می سه مقام متولی، مشرف و ناظر ۀکند که بعد از مرگش اداره امور برعهدرشیدالدین شرط می 

 ،باقی نماند پذیر نبود از اوالد اناث)دختران( انتخاب شوند و اگر هیچ کدام از اوالد و اخالف مذکر و مؤنث ویه ذکور وی و اگر امکاناز اوالد و ذری  
(. از آنجا که 117-41انتخاب شوند)همان:  ،بودندالقضات شهر میترین شیوخ تبریز که مورد تایید قاضیبایست از میان شایستهاین سه مقام می

وند تعلق ن وی انتخاب شبایست از فرزندانیم دیگر نیز به سه مقام ارشد ربع که می، سهم اوالد رشیدالدین بوده ،نیمی از درآمد موقوفات ربع رشیدی
نماید که یکی از اهداف رشیدالدین از تبدیل اموال تر مینامه صحت این نظریه لمبتن را محتمل(. آوردن این شرط در وقف145-149داشت)همان: 

 (.150:1084ست)لمبتن، و امالک وسیع خود به اوقاف کسب امنیت در مالکیت و منافع مالی ناشی از آن در دوران ناامنی مالکیت خصوصی بوده ا
طوری که وی مسئولیت مستقیم ساختمان، امور آموزشی، گزینش ه متولی از قدرت و اختیار تام برخوردار بوده است. ب ،از میان سه مقام یاد شده

 بایست در ایناست. او میدانشجویان و مدرسان، امور مالی و عمرانی، گزینش و عزل کارکنان و دیگر امور مربوط به ربع رشیدی را برعهده داشته 
قدرت اجرایی در دست متولی متمرکز  ،لیکن در مقام عمل ؛(144- 45: 1059موارد با دو مقام دیگر یعنی ناظر و مشرف مشورت نماید)همدانی، 

 شان پیداست به نظارت بر اجرای صحیح منویات متولی محدود بوده است. بوده و نقش دو مقام دیگر آنچنان که از عنوان
یدی کاماًل ترین مسائل مدیریت بوده است که در ربع رشترین آن یکی از برجستهشغلی تا پایین ۀتقیسم کار و شرح وظایف کارکنان از باالترین رد

و  شده و مانند مراکز علمی امروزی زمان ورود و خروج کارکنان، میزان ساعات کاری در طول روز و هفته، شیوه آموزش، تعداد اساتیداجرا می
 ها، منابع درآمد،دانشجویان، مواد آموزشی و غیره دقیقًا حساب شده بود. عالوه بر مسائل آموزشی و اداری، مسائل مالی و تأمین بودجه، میزان هزینه

د موارد مصرف، میزان و چگونگی پرداخت حقوق و پاداش کارکنان، اساتید و دانشجویان به طور دقیق تنظیم شده بود و متولی موظف بو
 (.00:1059کماینبغی واقف باشد)همدانی،  ،مطالعه نماید تا بر احوال شروط آن ،نامه را ماهی یک نوبتهای ذکر شده در وقفدستورالعمل

ای از دوران حیات و فعالیت آن برعهده شخص رشیدالدین بوده است با دهد مقام تولیت ربع که در بخش عمدهبررسی موارد فوق نشان می
تر دارد و در آن رهبر، شخصی است قاطع مفهومی وسیع ،منطبق است که نسبت به مدیریت ،در علم مدیریت« اقتدار گرا و خودکامه رهبر» الگوی

 & p:5,Herse,1676و این توانایی را دارا است که با پرداخت پاداش و یا به کار بردن تنبیه رهبری کند) دهد و انتظار فرمانبرداری داردکه  دستور می
Blancard ،1:1080/463؛ کونتز و دیگران .) 

 
 . تشکیالت ربع رشیدی0

مجتمع علمی و آموزشی ربع رشیدی متشکل  از تأسیسات آموزشی و تأسیسات جانبی دیگر در حول محور آموزشی بوده است. رشیدالدین 
خود  ۀو سایر ساکنان در ربع بیان کرده تا بتوانند وظیفخاطر برای مدرسان، طالب، دانشجویان،کارکنان ها را فراهم آوردن آسودگیهدف از ساخت آن

 (. مجتمع علمی و فرهنگی ربع رشیدی در سه بخش طراحی شده بود که عبارت بودند از:016:1605را به بهترین نحو به انجام رسانند)همدانی، 
قسمت می  0ت و تکمیل آن اقدام شده، و خود شامل ترین قسمت مجتمع بوده و در طی دو مرحله به ساخترین و اصلیاساسی  ربع رشیدی: .1-0

 شده است.
علم حدیث و تفسیر و سایر علوم دینی تدریس  ،الحدیث بوده، و در آن عالوه بر امور عبادیالف. روضه که مشتمل بر دو مسجد، دارالمصحف و کتب

 شده است.می
 هی.ب. خانقاه شامل مواضع آموزش و سکونت صوفیان با تمام امکانات رفا

 ج. دارالضیافه جهت مجاوران و مسافران و کارکنان ربع.
 .(04:1059های تدریس طب، مطب، داروخانه، آشپزخانه و سرای طبیب مسئول)همدانی، کالس د. دارالشفا مشتمل بر

 . شهرستان رشیدی4-0
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تأسیسات رفاهی نظیر کاروانسرا، حمام، کارخانجات مختلف، بازار و جز آن بوده است.  ۀیک مجتمع ساختمانی در نزدیکی ربع، به انضمام کلی
علمای  ۀحافظان قرآن، کوچ ۀکوچ مانند ؛شغلی اختصاص داشته است ۀای به یک طبقه و یا یک ردهای مختلفی تقسیم و هر محلهشهرستان به محله

اند. اقامت داشته ،پزشکان در آن ۀو محله صالحیه که خانواد (مختص طالبان علم)ه طلب ۀمعالجان مختص پزشکان خارجی، محل ۀعلوم دینی، کوچ
؛همو، 184-173:1059اند)همدانی، شهرستان به افراد متأهل اختصاص داشت و دانشجویان مجرد همواره در ربع رشیدی مالزم بوده سکونت در

043:1605-018.) 
 ربض رشیدی .0-0

نشین و مختص مقامات باال نظیر متولی، مشرف، ناظر و عیانا ایهاین قسمت از ربع رشیدی محل ،آیدربع رشیدی بر می ۀنامآنچنان که از وقف
(. از آنجا که تولیت 185-189:1059شده است)همدانی، سایر بستگان آنها بوده و امالک آن به صورت موروثی به اخالف این مقامات منتقل می

شان عماًل این قسمت از ربع به خاندان وی به همراه غالمان و محافظان ،رشیدالدین و فرزندش بوده است ۀبرعهدربع رشیدی در طول فعالیت 
 (.164اختصاص داشته است)همان: 

 
 .آموزش در ربع رشیدی5

باحث مطرح شده در آموزش است.در واقع سایر م ۀلئمس ،ربع رشیدی بدان پرداخته شده ۀنامای که در وقفلهئترین مسترین و محوریمهم
های جدیدی به دستورالعمل ،طوری که هر سالهه حول محور آموزش و به منظور ارتقاء و باالبردن سطح کیفیت آموزش بوده است. ب ،نامهوقف

ه توان بشده است که تمامی از تالش  برای بهبود وضعیت آموزشی حکایت دارد. در این زمینه میهای آموزشی این مجتمع علمی افزوده میبرنامه
نقاط جهان نظیر چین، هند، های آموزشی، استخدام مدرسین  و جذب دانشمندان و طلبان علم از دیگر ساختمواردی همچون افزایش و ارتقای زیر

های جلدی در شاخه 93333شام و مصر، افزایش تعداد مدرسین ودانشجویان، افزایش ساالنه حقوق و مزایای کارکنان علمی ربع، احداث کتابخانه 
گفت برای این منظور، های هنمختلف علوم و درخواست از دانشمندان داخلی و خارجی برای ارسال آثار خویش بدین کتابخانه و اختصاص پاداش

رای های دیگر ملل و تربیت مترجمین بهای مختلف، توجه به دانشاستنتاخ منابع علمی به دو زبان پارسی و عربی  و ارسال آن به مدارس و کتابخانه
 (.40-40:1053، ؛ همو407-407:1059ها اشاره نمود)همدانی، های پژوهشی و نگارش آثار علمی بر مبنای این پژوهشکسب آن و فعالیت

پذیرفت که هر کدام دارای تأسیسات آموزشی مختص به خود بوده و عبارت بوده مختلفی صورت میتحصیلی آموزش در ربع رشیدی در مقاطع 
 اند از:

 
 التعلیم. بیت1-5

ر ه قرار داشت. هر معلم دهای بخش روضساختمانسرپرست بوده است که در یکی از بزرگترین مرکز آموزشی مختص خردساالن و کودکان بی
صالحیه بود و عالوه بر معلم   ۀسرپرست در محلکودک خواندن و نوشتن و تالوت قرآن بیاموزد. مسکن کودکان بی 13بایست  ساالنه بهالتعلیم میبیت

روزی بانهبایست برآنان به صورت شالتعلیم سکونت داشت و میاز وجود یک سرپرست متأهل و مسن با عنوان اتابک برخوردار بودند که در کنار بیت
انداز شود. حقوق من نان گندم پس 095دینار وجه رایج تبریز و معادل 14نظارت کند. همچنین رشیدالدین شرط کرده بود برای هرکدام از ایتام سالی 

من نان گندم دریافت  843دینار و 93لی من نان گندم. اتابک نیزسا1003دینار وجه نقد و143التعلیم عبارت بود از سالی و مزایای معلم بیت
 .(0791059163:1059کرد)همدانی، می

 
 ای.آموزش فنی و حرفه4-5

های مختلف ربع و میزان و نوع های بخشبایست متناسب با نیازمخصوص فرزندان غالمان و کارکنان ربع رشیدی بوده است. این کودکان می
خطاطی، »که این افراد بدان بپردازند عبارتند از: بود  نامه پیشنهاد شده رفی در وقفای را بیاموزند. ح  حرفه ،استعدادشان در نزد استادکاران هر فن
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قوالی، نقاشی، زرگری، باغبانی، کهریزکنی، دهقنت، معماری و سایر حرف بر وجهی که متولی مصلحت بیند تا آن صنعت بیاموزند و بدان کسبی 
 .(161-160:1059همدانی، «)آموزند کنند و تا ممکن باشد صنعت پدر خود

 
 .آموزش عالی0-5

گونه شرط خاصی برای پذیرش دقیق و منسجمی برخوردار بوده است. بر خالف اغلب مدارس قدیم که هیچ ۀآموزش عالی در ربع رشیدی از برنام
ترین در ربع رشیدی اولین و مهم ،(95:1086، توانست در این مدارس شرکت کند)مجتهدیدانشجو وجود نداشت  و هر کس با هر میزان استعداد می

ه رشیدالدین چرا ک ؛کنندگان در علوم مختلف و پذیرش متقاضیان مستعد بوده استمراجعه ۀهای بالقوآموزش شناسایی استعداد و توانایی ۀامر در زمین
فرماید که الذی اعطی کل شی خلقه و دیگر که چه میق سبحانه و تعالی هر شخصی را استعداد و هدایتی مناسب حال او داده، چنان»معتقد بود 

 (. 4/ 1:1055همدانی، «)والذی قدر فهدی
و هم ما تعیین کردیم که »ای به فرزندش سعدالدین حاکم قنسرین در مورد چگونگی  پذیرش دانشجویان ربع رشیدی آورده است: وی در نامه

که ذهن هر طالب علمی از این طالب علمان معدوده مستعد کدام علم است از فروع  هرچند طالب علم پیش کدام مدرس تحصیل علم کند و دیدیم
بایست به لحاظ اخالقی از سالمت (. عالوه بر آن دانشجویان می016:1605)همدانی، « و اصول، نقلی و عقلی، به خواندن آن علم امر فرمودیم

سایر علوم  -4؛ علوم دینی -1مختلف صورت پذیرفته است:  ۀدر سه شاخ (. آموزش عالی در ربع رشیدی180:1059برخوردار باشند)همدانی، 
 تدریس منصفات خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی. -0 ؛شامل علوم عقلی، حسابی، ادبی و جز آن

م تفسیر منظور علوشده است. به تدریس علوم دینی در ربع رشیدی شامل حفظ و تالوت قرآن، تفسیر، حدیث، اصول فقه  و سایر علوم دینی می
نفر و تعداد دانشجویان هر مدرس به  4درس این علوم بههـ.ق، تعداد م  815دانشجو داشت که در سال  4درس تعیین شده بود و تنها و حدیث یک م  

 (. 100:1059نفر افزایش یافت)همدانی،  5
وم ها که تدریس علنظیر نظامیه ،داد. بر خالف مدارس پیش از ایلخانیمدرسی بود که سایر علوم را آموزش می ۀتدریس دیگر علوم دینی برعهد

ده شتدریس می «سایر علوم»در ربع رشیدی در کنار علوم دینی، علوم عقلی، ادبی وحسابی با عنوان  ،(486-473:1057عقلی ممنوع بود)کسایی، 
درس علوم دینی اگر از علوم عقلی و طوری که  م  ه رشیدالدین به علوم عقلی نسبت به علوم دینی است. ب ۀه ویژتوج ،مهم در این باره ۀاست. نکت

 (. 103تر بود)همان:ن اولیانسبت به دیگر مدرس ،حسابی آگاهی داشت
شد که  این تعداد  دو برابر پذیرفته می دانشجو 13 مدرس، به ازای  هر وهـ.ق، تعداد مدرسان سایر علوم  به دو برابر افزایش یافت  815در سال 

 کرد تا  دروس را برایعید معین میبایست یک م  ین مدرس، متولی میه اتعداد طالب علوم تفسیر و حدیث بوده است. به منظور یاری رساندن ب
(. مدرس و معید این علوم نه 103:1059انی، بود)همدمدرس و یا نزدیک به او می ۀتکرار و تشریح کند. وی باید به لحاظ علمی در رتب ،دانشجویان

ه . بنامه به میزان آن افزوده شده استنمودند، بلکه در طی یک  بند الحاقی به وقفن دریافت میاتنها حقوق و مزایای بیشتری نسبت به سایر مدرس
ییری نکرده گونه تغوق مدرسان علم تفسیر و حدیث هیچاین در حالی است که حق؛ ها بودطوری که باالترین میزان حقوق پرداختی در ربع متعلق بدان

 (.101-104:1059است)همدانی، 
 
 
 دستمزد ساالنه مدرسین ربع رشیدی-4-0جدول

 مزایای جنسی)نان گندم( دستمزد ساالنه)دینار رایج تبریز( سمت

 من0953 دینار153 مدرس علوم تفسیرو حدیث

 من0953 دینار533مجموع دینار103پرداخت اضافه دینار093پرداخت اولیه مدرس سایر علوم
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 من1093 دینار133 عید علوم تفسیر و حدیثم  

 من4163 دینار433مجموع دینار 03اضافه  پرداخت دینار193پرداخت اولیه عید سایر علومم  

 
کرد از امکانات تنها جستجو پیرامون مباحث فلسفی برای دانشجویان با موانعی مواجه بوده و اگر فردی در این باب کنکاش می ،از میان علوم عقلی

-180مان: نماید)هچرا که رشیدالدین معتقد بود فلسفه مزاج ایشان را مخبط و گستاخ می ؛گرفتندشد و به کارش نمیمحروم می ،رفاهی مانند مسکن
عقوالت م ۀچرا که مجازات اخراج از ربع را در پی نداشته و رجوع به کتابخان ؛شود مطالعات فلسفی ممنوع نبوده استن وجود مشخص می(. با ای180

لسفی حاوی مباحث ف ،آن برای دانشجویان ربع الزامی بود ۀربع برای همگان آزاد بوده است. از سوی دیگر بسیاری از مصنفات رشیدالدین که مطالع
 (.1679408:1059ند)همدانی، باشمی

رشیدالدین شرط کرده بود که مصنفات وی را تدریس کنند. این مصنفات بخشی از طرح عظیم خواجه  ،در کنار آموزش علوم دینی و سایر علوم
 ۀمجموعو مشتمل بر آثار وی همچون  «التصانیف رشیدیجامع» اعم از نظری، عملی و اسالمی با عنوان ،المعارف علومةیعنی تدوین یک دایر

، آثار و احیاء ،بیان الحقایق، اسئله و اجوبه رشیدی، المباحثتحقیقالتفاسیر، سلطانیه، لطائف الحقایق( به همراه )توضیحات، مفتاح رشیدیه
ینی، هیأت و علوم طبیعی از نبات و مشکالت د بوده است.خواجه در این مجموعه به شقوق و شعب علوم، مسائل و التواریخجامع و نامهتنکسوق

مغولی به همراه سیاست و تدبیر ملک چین و  ۀحیوان و معدنیات و طب اسالمی و جغرافیا و زبان وطب اهل ختای و ادویه مفرده ختایی و ادویه مفرد
ربع رشیدی  ۀبایست در مدرسألیفات می(. این ت0-4:1055/15مغول و تاریخ عمومی عالم و تاریخ اسالم و ایران و مغول پرداخته است)همدانی، 

 ۀشد. در ربع رشیدی وی شرط کرده بود که تدریس و کتابت آثارش برعهدتدریس می ،و سایر مدارس قلمرو ایلخانی که تحت نظارت رشیدالدین بود
اختصاص یافته  ،ار دیگردین 703ن هر ساله اعالوه برمواجب معمول مدرس ،مدرس سایر علوم و دانشجویان وی باشد .برای این منظور

 (.41794089401بود)همان:
گرفته به معنی ن هر کالس در نظر میان و متعلمامحدودیتی که رشیدالدین برای تعداد مدرس ،آیدآنچنان که از منابع تاریخی به دست می

طح آموزش صادر شده است و در واقع تعداد تنها در جهت  ارتقای کیفی س ،ها نبوده  و این دستورالعملمحدودیت پذیرش دانشجو و تعداد کالس
ران ها دانشجو از  اقصی نقاط ایها استاد و صدطوری که دهه ها و مدارس ربع  بسیار بیشتر از آن حداقلی بوده است که بیان شد. بدانشجویان، کالس

ای، ؛ اوحدی مراغه1:1070/485سمرقندی، پرداختند)و سایر ملل به تبریز آمده و در مدارس باشکوه ربع رشیدی به تحصیل و تدریس می
 (.018-043:1605همدانی،  ؛066:1061

 
 . دارالشفاء ربع رشیدی9

 ۀترین بخش آموزشی ربع رشیدی که مورد توجه خاص بانی آن قرارگرفته، دارالشفای ربع بوده که به منزلها و شاید مهمترین بخشیکی از مهم
ناد و اس ۀکرده است. بررسی و مطالعمواد مختلف  دارویی عمل می ۀیک بیمارستان و مکانی برای پذیرش و درمان بیماران، آموزش پزشکی و تهی

دهد. اگرچه رشیدالدین به عنوان بانی و مجری اصالحات غازانی در ایجاد، توسعه و نوسازی ایلخانان نشان می ۀمنابع  تاریخی مربوط به دور
ها، تهیه دارو، میزان حقوق و سایر امور مرتبط نظارت داشت)همدانی، دهی آنکرد و بر چگونگی خدماتارالشفاهای سایر نقاط کشور کوشش مید

 رلیکن دارالشفای ربع از اهمیت بیشتری نسبت به سایر دارالشفاهای قلمرو ایلخانی برخوردار بوده و رشیدالدین به امور آن بیشت ؛(56-459: 1605
 (.90:1057پرداخته است)همدانی، 

کرده است به بخش دارالشفای ربع رشیدی که یک واحد مجزا و مجهز بوده و در حکم یک دانشکده درمانی و آموزشی پزشکی عمل می ۀوظیف
رفته نهادی علمی برای آموزش پزشکی به شمار می ،های آموزشی امروزی، به درمان بیماران محدود نبوده و در زمان خودمانند وظایف بیمارستان

ابت پزشکی خود و مجوز طب ۀشدند و با دریافت دانشنامالتحصیل میای امروزین از آن فارغاندرکاران دانش پزشکی به شیوهها و دستاست که طلبه
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خدمات  ،خدمات درمانی برای اعضاء و کارکنان ربع ۀئعالوه بر ارا ،(. این مرکز پزشکی109:1059گشتند)همدانی، به درمان بیماران مشغول می
 (.105-75: 1059داده است)همدانی، درمان و خدمات عمومی به منظور ارتقاء سالمت عمومی جامعه انجام می ۀوسیعی در زمین

ها هگرفته است. دانجام میهای علمی و پژوهشی نیز به صورت شایان توجهی در بخش دارالشفای ربع رشیدی در کنار خدمات درمانی، فعالیت
(. 016:1605های دور دست به دارالشفای ربع رشیدی دعوت شده و آموزش دانشجویان ایرانی را برعهده گرفتند)همدانی، پزشک حاذق از سرزمین

(. همچنین 046: 1053 پزشکی میان ایران، آسیای مرکزی و چین شکل گرفت)نصر، ۀکتب حائز اهمیتی در طب نگاشته شد و تبادالت علمی در زمین
 .(95:1057صورت پذیرفت)همدانی،  ،شدمواد و گیاهان دارویی که در ایران یافت نمی ۀدر این دوره سفرهایی برای شناسایی و تهی

 
 . آموزش پزشکی 1-9

ست. شرط پذیرش منسجم و دقیقی برخوردار بوده ا ۀهای آموزشی از برنامهمچون سایر بخش ،آموزش پزشکی در دارالشفای ربع رشیدی
شجویان دان ،یابی و کسب امتیاز الزم بوده است. عالوه بر استعدادهای استعدادشرکت در آزمون ،دانشجویان پزشکی همانند دانشجویان سایر علوم

علم طب  د و در تحصیلباید که متعلمان مردم زیرک باشن»نامه اینگونه بیان شده است: که در وقف بودندهای دیگری میبایست دارای ویژگیطب می
نفر به ازای  4آموزش دانشجویان پزشکی که تعداد آنها  ،(. در ابتدای تأسیس دارالشفاء105:1059همدانی، «)مهوس و مجد و متدین و امین باشند

رشیدالدین با افزودن یک  هـ.ق، 815گرفته است. اما در سال شفاء انجام میلهر استاد بود به صورت آموزش بالینی و توسط پزشکان تمام وقت دارا
به منظور اعادت درس طب با حقوق ثابت به « عیدم  »نفر افزایش داده است. همچنین در این سال یک نفر  5نامه تعداد دانشجویان را به بند به وقف

ا بهتر دریابند و نیز اشکاالت و کرد تا طالب آن رتکرار می ،دادمعید درسی را که مدرس می. (109:1059استخدام دارالشفا در آمده است)همان، 
های پزشکی به صورت شود عالوه بر آموزش بالینی به دانشجویان کالسآشکار می؛ از این مقوله، (96:1086ابهامات را برطرف کند)مجتهدی، 

 . است شدهسخنرانی نیز برگزار می ۀتئوری و به شیو
کردند بیشتر از مبلغی بود که در ازای معاینه و مداوای بیماران دریافت مبلغی که پزشکان برای آموزش طب به دانشجویان دریافت می

 اهمیت و توجه بیشتر به بخش آموزش در دارالشفای ربع بوده است.  ۀ( که این امر نشان دهند107:1059نمودند)همدانی، می
 4ذب نخبگانشروع به ج ،زش و تعلیم دانشجویانسطح آمو یبه دنبال گسترش کمی و کیفی تشکیالت ربع رشیدی، رشیدالدین به منظور ارتقا

دار عهده ،ها به تبریز دعوت شدند تا عالوه بر درمان بیماراناز ملل مختلف نمود. پنجاه پزشک ماهر از هند، چین، مصر و شام و دیگر سرزمین
 گرفتند.  دروس پزشکی را فرا می ،دانشجو 13آموزش دانشجویان طب شوند؛  نزد هر کدام از این پزشکان 

ک ، یحاند یک جرابه اعزای هر کدام از پزشکان مدعو که در حکم پزشک عمومی بوده ،آیدمینامه و مکاتبات رشیدی برآنچنان که از متن وقف
د)همدانی، دادنتعلیم می ،شدنددانشجو را که از میان غالمان رشیدالدین انتخاب می 5بایست کحال و یک مجبر وجود داشته است که هر کدام می

بند کل دانشجویان دارالشفای ربع رشیدی شکسته453 جراح و 453چشم پزشک، 453دانشجوی پزشکی عمومی،  533(. بدین ترتیب 016:1605
 دادند. را تشکیل می

از  استفاده ظورگونه محدودیت زمانی برای تحصیل وجود نداشته است و گاهی طالبان علم به مندر حالی که در بسیاری از مدارس قدیم هیچ 
 ،(0:1084/607پروری تبدیل شده بودند)شاردن، این مدارس به کانونی برای تن «شاردن» ۀکردند و به گفتمزایا تا آخر عمر در مدارس رفت و آمد می

مسکن و کمک هزینه  تعیین شده بود و در این دوره دانشجویان از تمام رفاهیات، همچون ،مدت زمان تحصیل در طب پنج سال ،در دارالشفای ربع
آمد و در صورت تحصیلی توسط اساتید از دانشجویان آزمون نهایی به عمل می ۀ( برخورداربودند. با اتمام دورScholarshipتحصیلی سالیانه )

چی و شدند و در صورت نپذیرفته شدن و یا هرگونه سرپیالتحصیل با دریافت دانشنامه و اجازنامه به طبابت مشغول میپذیرفته شدن دانشجویان فارغ
 (.105-09: 1059یست جای خود را به دانشجویان مستعد دیگر دهند)همدانی، باشدند و میاخراج می ءلیاقتی، دانشجویان از دارالشفابی
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 . بخش دارویی دارالشفاء4-9
های نظارت، مدیریت امور دارویی و تهیه و توزیع دارالشفای رشیدی از سیستم دقیق در زمینه ۀنامه و مکاتبات رشیدی، داروخانطبق مندرجات وقف

شد و جهت نگهداری و توزیع میان بیماران تحت نظر پزشک داروساز ساخته می ،المرتبینا در محلی به نام رواقداروها برخوردار بوده است. داروه
شخصی  .(04شد)همان:بیمارستان در شرابخانه و مخزن ادویه نگهداری می ۀ(. مازاد مصرف روزان160:1059یافت)همدانی، به داروخانه انتقال می

(. کلید 106نگهداری از داروها و ابزارآالت پزشکی و سایر ظروف ادویه را برعهده داشت)همان : ۀوخانه، وظیفمسئولیت دار ،تحت عنوان خازن
ورود  حق ،بایست دو نایب از طرف متولی و مشرف و یک پزشک هنگام بازگشایی نظارت داشته باشند. هیچ کساما می ؛داروخانه در دست او بود

بایست تحت نظارت پزشک با کمک شرابدار داروها را آماده سازد. متقاضیان دارو در بیرون داروخانه در کنار شبکه می به داروخانه را نداشت و خازن
شست و ننشستند. هنگام تحویل دارو، خازن  و شرابدار و پزشک هر سه باید در داروخانه حضور داشته باشند. پزشک بر در شبکه می)پنجره( می

و  مهر ،داد. بعد از اتمام کار دوباره با نظارت هیأت سه نفره داروخانهکرد و از همان شبکه بیرون میوی دارو را تهیه می سپرد ومی نسخه را به خازن
 (. 1089170شد)همان: بسته می

ارکنان که برای حقوق ک های داروخانه در نظر گرفته شده بود که این مبلغ جدای از مبلغی بودهدینار رایج تبریز به منظور تأمین هزینه 893ساالنه 
خانه (. فراشان داروخانه، آشپز داروخانه، قیم و خادم داروخانه و دربان دارو440، 400: 1059شده است)همدانی، و خرید ابزارآالت پرداخت می

بر وسعت و اهمیت این قسمت وجود این مناصب گواهی  .(157کردند)همان:اند که در داروخانه دارالشفای ربع فعالیت میبوده هاییباز دیگر منص
 های معاصر بوده است. خانهاز دارالشفا  نسبت به دارو

 
 . بودجه و منابع مالی دارالشفاء0-9

ای به یژهتوجه و ،های مختلف ربعرشیدالدین در تخصیص بودجه به بخش ،آیدمینامه ربع رشیدی برآنچنان که از مکاتبات رشیدالدین و وقف
بهای خرید آالت و ادوات دارالشفا  ،های جاری ربع اختصاص یافته استدرآمد اوقاف، که به هزینه ۀکند از نیم. وی شرط میدارالشفا داشته است

جمله دارالشفا از عواید از  ،های ربع(. همچنین وی عالوه بر وقفیات عمومی که به ربع اختصاص داشته و سایر بخش400در اولویت است)همان: 
بشکه 1333قطعه ماکیان و وقف  43333توان به عواید حاصل از نگهداری برای دارالشفاء در نظر گرفته که می ای نیز،وقفیات ویژه ،اندشدهآن بهرمند 

(. افزون بر هزینه کاخداری، خرید ابزارآالت، دستمزد اساتید، 409-08: 1605شربت دارویی به منظور مداوای بیماران اشاره نمود)همدانی، 
 4793 ساالنه ،شد و رقم قابل توجهی بوده استان و کمک هزینه دانشجویان دارالشفا که به دو صورت نقدی و جنسی )نان گندم( پرداخت میکارکن

: 1059یافته است)همدانی، دست و سوخت مورد نیاز دارالشفا اختصاص میدینار رایج برای تأمین دارو، غذا، درمان و تدفین بیماران تهی
  (. 440و400

( و دستمزد 146:1059ربع رشیدی، پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان پس از سهم هیأت امنا در اولویت قرار داشته)همدانی ۀدر نظام بودج
ان کارکنان لذا در می ؛شده استمتناسب با اهمیت و نوع شغل، به دینار رایج تبریز پرداخت می ،کارکنان دارالشفای رشیدی نیز مانند سایر کارکنان

از باالترین دستمزد برخوردار بودند. عالوه بر وجوه نقدی هر کدام از  ،دارالشفا، پزشکانی که عالوه بر طبابت، تدریس طب را نیز برعهده داشتند
من متغیر بوده 13 من تا4 کردند که میزان آن ازکارکنان دارالشفا به طور روزانه و متناسب با نوع و اهمیت شغل به عنوان مزایا، نان گندمین دریافت می

(.  016:1605شده است)همدانی، (. مبالغی نیز تحت عنوان جامه، صابون و حلوا بها به ساکنان ربع پرداخت می109-06: 1059است)همدانی، 
اختصاص  ،مبلغ من نان گندم به منظور تأمین غذای کارکنان دارالشفا اختصاص داده شده بود. این 17دینار پول نقد و روزی  843همچنین  ساالنه 

 (.400:1059تأمین خوراک بیماران بوده است)همدانی،  ۀبه مصرف کارکنان دارالشفاء داشته و جدای از بودج
 کارکنان دارالشفای ربع رشیدی و میزان حقوق دریافتی  -0-0جدول 

 مزایای جنسی روزانه)نان گندم( دستمزد ساالنه)دینار رایج تبریز( سمت
 من13 دینار003مجموع دینار برای طبابت153 دینار برای تدریس طب173 پزشک و مدرس طب
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 من5 دینار133 کحال
 من5 دینار133 جراح

 من0 دینار 93 خادم یا بهیار
 من4 دینار53 سقا دارالشفاء

 من0 دینار03 شرابدار داروخانه
 من0 دینار03 خازن داروخانه
 من0 دینار03 دانشجوی طب
 من4 دینار03 آشپز دارالشفاء

 من4 دینار03 فراش دارالشفاء
 من4 دینار03 دربان دارالشفاء

 من4 دینار03 مشعل دار
 

های اختمانبایست از بهترین سهای واقع در ربع رشیدی سکنی داشتند که به دستور رشیدالدین میکارکنان دارالشفا در صورت تجرد در ساختمان
 ،شدهای شهرستان رشیدی محسوب میصالحیه که از بهترین محله ۀمعالجان و محل ۀتأهل در کوچ( و در صورت 170موجود باشند)همان:

(. خدمات ارائه شده به کارکنان دارالشفا تنها مختص به کارکنان تمام وقت نبوده و پزشکان 171-74گرفت)همان:هایی در اختیار آنان قرار میمسکن
رشیدالدین از باالترین امکانات، مزایا و خدمات برخوردار  ۀبنا به گفت ،شدندتدریس به تبریز دعوت می ها به منظوروقتی که از سایر سرزمینپاره
رغم مناقشات سیاسی بین دو کشور و همچنین فعالیت بیمارستان (. حضور طبیبان مصری در دارالشفای ربع علی016:1605اند)همدانی، بوده

نان خاطر برای کارکاین خدمات را فراهم آوردن آسودگی ۀییدی بر این ادعا باشد. رشیدالدین هدف از ارائأتتواند معروف منصوری مصر در این دوره می
 خود را به بهترین نحو به انجام رسانند)همان(. ۀو عالمان ساکن در ربع بیان کرده تا بتوانند وظیف

 
 . خانقاه ربع رشیدی8

ضرورت تصوف و رعایت حال عرفا را برای  ،طوری که در چندین مورده راوان قائل بود. بارزش و احترام ف ،رشیدالدین برای تصوف و متصوفه
(. وی همانند سایر صوفیان عصر خود به 400:1605نماید)همدانی، شود و اموالی را در این زمینه وقف میفرزندان و نزدیکان خود متذکر می

پنداشت و معتقد به تعلیم و عمل تحت ارشاد یک مرشد و استاد کامل  فکری نمی ضرورت مرشد اعتقاد راسخ داشت و تصوف را فقط امری ذهنی و
اول امری که الزم و اول  فرضی که »بود. وی در مکتوبی به فرزندش امیرمحمود که در کرمان به علم تصوف مشغول بوده، در این باره آورده است: 

 (.476همان: «)تذهیب اخالق و طیب اعراق رهنمایی کنده او را ب واجب است بر مرید طلب استاد کامل و شیخ عالم عامل است که
آگاهی رشیدالدین از تصوف، وی خانقاهی را با تمام امکانات رفاهی و علمی نظیر پرداخت حقوق و مزایا به شیخ و  از جهت همین عالقه و

شد. برای  شیخی که به مراسم سماع در آن برگزار می 40له صوفیان، مسکن، غذا، بهداشت و جز آن احداث نمود که عالوه بر تربیت صوفیان هر سا
 815دینار افزایش یافت. تعداد صوفیان نیز در سال  033دینار منظور شده بود که بعدها به  153نمود ساالنه وظایف شیخوخه و ارشاد مریدان قیام می

یاحت بایست به سیر و سیر دانشجویان ربع پنج سال بود و پس از آن مینفر رسید. مدت تحصیل صوفیان در خانقاه همانند سا 13نفر به  5هـ.ق، از 
شدند و افراد دیگری جایگزین از ربع اخراج می ،زدبپردازند. ساکنان خانقاه تحت نظارت شدید قرار داشتند و اگر خطایی نامشروع از آنان سر می

 (.10891999180شد)همان:می
 

 . دارالکتاب ربع رشیدی7
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ای بود که در مجاور محل سکونت متولی ودر دو طرف بنای گنبد آرامگاهی که رشیدالدین برای ترین تأسیسات ربع رشیدی، کتابخانهیکی از مهم
ل کند. این کتابخانه شاماهمیت این بخش از مرکز علمی و فرهنگی ربع رشیدی را به خوبی بیان می ،قرار داشت که این امر ،خود تدارک دیده بود

؛ همو، 408:1605آوری شده بود و در اختیار ساکنان ربع و عموم مردم قرار داشت)همدانی، جلد کتاب بود که از ملل گوناگون جمع ها هزارده
153:1059.) 

 . دوران فعالیت ربع رشیدی6
و  تشکیالت، سازندگی ۀهای دقیق احداث و نظارت بر ساختمان و بناهای وابسته بدان، نظم و ترتیب در اداروسعت طرح ربع رشیدی، برنامه

عینی شواهد وجودی تشکیالت ربع  ۀنامه بدان اشاره شده و همچنین بررسی مکاتبات رشیدی که سند عملی و قرینوسعت عمل که در متن وقف
شده،  یادهای مرکز دهد تمرکز امور در دست رشیدالدین به عنوان یک شخصیت علمی، نظارت مستقیم وی بر فعالیتباشد، نشان میرشیدی می

استفاده او از موقعیت سیاسی خویش و کرسی وزارت و همچنین دسترسی به منابع مالی سرشار نهاد وقف، مهمترین عامل در شکوفایی ربع رشیدی 
و  فرهنگ مغول که نقش انکارناپذیری در احیای ۀهای آموزشی ایران پس از حملتوان از آن به عنوان یکی از ارزشمندترین مجموعهبوده است که می

 حیات علمی ایران در آن دوره را داشته است یاد کرد.
رشیدالدین وهمچنین تأثیر بسزای نفوذ و قدرت سیاسی و مالی وی در اداره  ۀلیکن تمرکز بیش از حد ساختار سازمانی، رهبری و تسلط همه جانب

هـ.ق، بنای 966هـ.ق، تأسیسات عظیم علمی که او در سال  817امور و سایر تشکیالت ربع رشیدی موجب گردید به دنبال قتل رشیدالدین در سال 
و لشکریان ربع رشیدی که متعلق بدان جناب »های سیاسی در امان نماند جوییتوزی و انتقامآن را آغاز نموده بود و اتکا به شخص وی داشت از کینه

 (. 0:1073/431خواندمیر،«)تاراج نمودند و امرا امالک خواجه و اوالد عظامش را دیوانی ساختند ،بود
ای رونق گذشته را تا اندازه ،هـ.ق( فرزند رشیدالدین این مرکز علمی برای مدتی کوتاه 809)مقتول در سال  الدین محمددر زمان وزارت غیاث

اجناس و مرصعات و کتب نفیس چنان نقود و »خواند غارتگران رمی ۀغارت شد وبه گفت اما بعد از مرگ وی بار دیگر ؛(78: 1009باز یافت)مستوفی، 
(.به دنبال مرگ ابوسعید 5:1073/0035میرخواند،«)و رخوت قیمتی و اوانی زرین و سیمین بیرون آوردند که محاسبان از قیاس و تخمین عاجز مانند

 مورد توجه امرا و بزرگان قرار گرفت ،ههـ.ق( و در دوران فترت میان ایلخانان و تیموریان ساختمان ربع به عنوان سکونتگا 809)متوفی در سال  ایلخانی
(. در عصر 1:1070/4859019نظیر ملک اشرف چوپانی و سلطان اویس جالیری دست به دست گردید)سمرقندی،  ،و بارها میان مدعیان قدرت

به حقیقت دشوار « ن این عمارتویران کرد»لیکن گویی که  ؛(183:1088میرانشاه حاکم تبریز دستور به ویرانی ربع رشیدی داد )کالویخو،  ،تیموری
(. 4/087: 1084کند)شاردن، های آن یاد میسال از عظمت ویرانه 033چرا که شاردن سیاح فرانسوی عصر صفوی  پس از گذشت حدود ؛بوده است

ا پس از مرگ وی جانشینانش مصلحت آن دیدند  ؛در این دوره شاه عباس اول دستور داد رشیدیه را از نو آباد کنند که قلعه، همچنان ویران ام 
(. نادرمیرزا شاهزاده قاجار نیز از بقایای محکم و حصین شهر رشیدیه  در سال 4:1084/087؛ شاردن749/ 4:1074بماند)اسکندر بیگ منشی، 

 (.406:1060کنند)نادرمیرزا، میهای خویش بر کند که مردم مصالح آن را برای عمارتهـ.ق، یاد می1450
 

 میت علمی و آموزشی ربع رشیدی. جایگاه و اه13
الدین محمد بر تمام امور ربع رشیدی و عدم الله همدانی و پس از او فرزندش غیاثخواجه رشیدالدین فضل ۀجانباگر چه رهبری و تسلط همه

توانه مالی ف به عنوان یک پشلیکن به کارگیری نهاد وق ،توضیع قدرت در راس مدیریت موجب گردید با مرگ ایشان حیات علمی ربع نیز پایان پذیرد
های دانشمندان از ملل مختلف آهنگی فعالیتریزی دقیق در تمام ارکان و امور ربع رشیدی به همراه سعی وافری که در هممستقل از دربار و برنامه

 هی را به انجام رساند.های علمی، اجتماعی و فرهنگی شایان توجرغم حیات کوتاه، این مرکز فعالیتموجب گردید علی ،صورت پذیرفت
ح های دولتی، شرها  وتأمین بودجه  از طریق درآمد زایی موقوفات بدون نیاز به حمایت سالطین و پرداختبررسی مسائل مالی، تعیین هزینه

قاء ونزول های مختلف، ارتهای شغلی، نظارت بر کارکنان، تهیه گزارش از عملکرد بخشترین ردهوظایف و تقسیم کار از باالترین مقام ربع تا پایین
ترین مسائل مالی و مدیریتی بوده که در ربع رشیدی صورت گرفته است و امروزه بسیاری از این مقام و پرداخت پاداش و اعمال تنبیه از برجسته



 تخصصی پژوهش در آموزش تاریخ-فصلنامه علمی                                                                                        55

های آموزشی و پژوهشی آموزش عالی برعهده واحد ،طوری که در اغلب کشورهای توسعه یافتهه ب ؛شودهای مدیریتی و مالی به کار گرفته میشیوه
شوند و به صورت مستقل اداره می ،هایی که به لحاظ علمی در صدر معتبرترین دانشگاه های دنیا قرار دارندباشد و اکثر دانشگاهمستقل از دولت می

,عبده تبریزی، shanghi Ranking consultancy,4310کنند)های بالعوض تأمین میکمک قسمت اعظم بودجه خویش را از محل وقف و
50:1070.) 

در علوم مختلف بر اساس استعداد،  های اخالقی، پذیرش دانشجوهای علمی و صالحیتآموزش،گزینش اساتید براساس توانایی ۀدر حیط
رفاهی  امکانات علمی و ۀکلی ۀها، نظارت بر مسائل اخالقی و انضباطی دانشجویان، تهیمحدودیت زمان تحصیل، نظارت بر کمیت وکیفیت کالس

بیانگر برتری مرکز علمی و آموزشی ربع رشیدی نسبت به بسیاری از مراکز علمی دوران پیش و پس از حیات این مرکز آموزشی  ،ن و جز آنابرای مدرس
 بوده است.

، حمایت از مردم نیازمند و محروم، خدمات درمانی عمومی ۀدر حوزه آموزش پزشکی و درمان، بسیاری از قوانین نوین پزشکی نظیر، ارائ
های آموزشی بالینی و تئوری به صورت مان درمان و آموزش، استفاده از روشأصالحیت علمی و اخالقی در استخدام پزشکان و کارکنان، همگامی تو

 ۀارو ساز در داروخانه، ارائهمزمان، محدودیت زمانی در تحصیل، صدور جواز پزشکی، حضور پزشکان تمام وقت در بیمارستان، حضور پزشک د
شهری بیمارستان، نظارت بر مراکز درمانی، استیفای حقوق گیرندگان خدمت، سیستم  ۀخدمات درمانی و رفاهی به بیماران مسافر و خارج از محدود

-داری و جز آن در دارالشفای ربع رشیدی جاری بوده استجبران خدمات پزشکان و پیراپزشکان، وظایف کاخ

رغم اختصاص اعتبارات و تجهیزات کالن برای پیشبرد دانش و پژوهش، دارالشفای (. همچنین علی107:1059,109,4009106,043)همدانی،
های دانشگاهی، با مجامع و محافل علمی دنیا در ارتباط بود تا دستاوردهای ها و کاهش هزینهربع، به منظور استفاده از دستاوردهای علمی سایر تمدن

ال تری را به دنبمهم ۀنتیج ،ایران بومی کند و بدین وسیله داروها و وسایل مورد نیاز خود را در حد خودکفایی تهیه و تدارک نماید. این امرآنان را در 
 یداشت و آن معرفی علوم طب مغولی، هندی و بویژه طب چینی به مسلمانان و باألخص ایرانیان بود. در مرکز علمی، فرهنگی و آموزشی ربع رشید

تأمین  0،تحصیلی هزینهکمک 0،نظیر جذب نخبگان ،اصولی تقریبًا مشابه با مفاهیمی که امروزه در قاموس دانشگاهی و پزشکی وارد شده است
آمده سمینار و جز آن به منظور پیشرفت امور علمی و آموزشی به اجرا در می7،فرصت مطالعاتی 8،انضباطیکمیته 9،وقتتماماشتغال 5،اجتماعی

 است.
الله به همراه فراهم نمودن انواع تمهیدات و امکانات مالی و رفاهی از سوی های فرا ملیتی و فرا مذهبی خواجه رشیدالدین فضلهمچنین دبدگاه

 علمی و ۀپژوهانی از سراسر قلمرو ایلخانی و خارج از آن به تبریز و مجموعوی، برای دانشمندان و طالبان علم سبب شده بود دانشمندان و دانش
 اسامی برخی از آنان خواهد آمد.  ،ادامه فرهنگی ربع رشیدی روی بیاورند و تبادالت علمی ارزشمندی را رقم بزنند که در

 
 التصانیف رشیدی( اند)بر اساس جامعکه با رشیدالدین در تعامل بوده دانشمنداناسامی برخی از -0-0جدول 

 توضیحات اسامی ش
 طبیب ختاییمورخ، منجم و  لیتاجی 1
 مورخ، منجم و طبیب ختایی کمسون 4

                                                           
3. Attract elite  

4 . Scholarship 

5 . social security 

6 . full time 

7 . Disciplinary Committee 

8 . Reserch Opportunity 
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 حکیم و طبیب ختایی سیوسه 0
 سفیر خاقان چین و مورخ پوالد چینگ سانگ 0
 منجم، ادیب، دانشمند و حکیم الدین طوسیخواجه اصیل 5
 پرسشگر مسائل علمی فخرالدین حسن علوی 9
 پرسشگر مسائل علمی امین الدین ابوالقاسم حاجی یله 8
 سلطان ایلخانی وپرسشگر مسائل علمی اولجایتو خدابنده 7
 ----- الدین عبدالله فرقانیبرهان 6

 ----- بدرالدین شامی 13
 مدرس مدرسه مستنصریه الدین ابن سباکتاج 11
 پرسشگر مسائل علمی الدین بن قطب الدین عتیقیجالل 14
 پرسشگر مسائل علمی الدین عبدالله بن عمرتاج 10
گاه به علوم عقلی عالمه حلی 10  عالم بزرگ شعیه وآ
 پرسشگر مسائل علمی الدین خوارزمشاهشرف 15
گاه به انواع فنون و علوم الدین مصریسیف 19  آ
 ----- الدین محمد سنجاریسیف 18
 ----- الدین  حسن بن محمد طیبیشرف 17
 رشیدالدین فضل اللهاستاد خواجه  الدین بن فخرالدین عبداللهسراج 16
 دانشمند موصل و شاگرد طوسی الدین حسن بن شرف شاه حسینیرکن 43
 پرسشگر مسائل عرفان، کالم و فلسفه حمیدالدین محمد بن احمد 41
 دانشمند و شاعر الدین بکرانیرکن 44
 محدث الدین خواجه علی دارالحدیثیرکن 40
 ----- الدین قاضی آملسراج 40
 ----- الدین اسلیم ترمذیجمال 45
 مفسر جمال الدین ماکی 49
 فقیه شافعی الدین علی شاه کاتییجمال 48
 پرسشگر مسائل علمی الدین شرف شاهیجمال 47
 پرسشگر مسائل کالمی و فلسفی حکیمی از فرنگ 46
 محدث الدین موسی ماردینیةحج 03
 رساله فیروزیمولف  حمیدالدین محمود نجاتی نیشاپوری 01
 مورخ، گوهرشناس و کاشی ساز ابوالقاسم کاشانی 04
 مورخ و جغرافی نگار حمدالله مستوفی 00
 صوفی و نیای بزرگ سلسله صفویان الدین اردبیلیشیخ صفی 00
 مورخ میرخواند 05
 پرسشگر مسائل تفسیر الدین قاضی سیواسشرف 09



 تخصصی پژوهش در آموزش تاریخ-فصلنامه علمی                                                                                        55

 کالمی پرسشگر مسائل ابو عبدالله ابن الفقاعی 08
 پرسشگر مسائل تفسیر شکر لب سیرامی 07
 پرسشگر مسائل علمی شمس الدین ارموی 06
 ----- شمس نفیس 03
 پرسشگر مسائل تفسیر الدین امیر احمدشمس 01
 طبیب و پرسشگر مسائل پزشکی الدین مسعودشمس 04
 پرسشگر مسائل کالمی الدین محمد بن جوهریشمس 00
 پرسشگر مسائل فلسفی فضل الله حجریالدین محمد شمس 00
 پرسشگر مسائل علمی الدین همدانیشمس 05
 المثل در بلده دهلیریاضیدان عدیم الدین هندیشمس 09
 پرسشگر مسائل فلسفی الدین زاکانی قزوینیشمس 08
 پرسشگر مسائل علمی الدین مقبول رومیشهاب 07
 ----- صدر جهان بخارایی 06
 ----- خوجانیصدر جهان  53
 پرسشگر مسائل فلسفی الدین دارالحدیثیصدر 51
 پرسشگر مسائل علمی الدین محمد ترکه خجندیصدر 54
 پرسشگر مسائل علمی الدین مسعود بن سعدصدر 50
 پرسشگر مسائل علمی الدین بن عمرضیاء 50
 ----- ظهیرالدین فاروقی 55
 ----- عبدالملک حدادی 59
 پرسشگر مسائل علمی محمد بن عبداللهعده الدین  58
 پرسشگر مسائل علمی عز الدین ابوالظفر حسن بن قاسم 57
 ----- عز الدین امیر قاسم بن علی 56
 ----- عز الدین یوسف قندهاری 93
 ----- عضدالدین عبدالرحمن بن احمد شیرازی 91
 پرسشگر مسائل فلسفی عضدالدین عبدالرحمن بن احمد مطرزی 94
 ----- عفیف الدین احمد بغدادی 90
 ----- عالء اکفر 90
 پرسشگر مسائل علمی الدین طیب خراسانیعالء 95
 پرسشگر مسائل طبیعیات الدین سلمانعلم 99
 ----- علی قمی 98
 ریاضیدان و مدرس مدرسه سلطانیه الدین عبدالله بن خوامعماد 97
 ----- الدین ایجیعماد 96
 پرسشگر مسائل اخالق و مذهب الدین مطرزیعماد 83
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 پرسشگر مسائل علمی الدین غفاریغیاث 81
 مدرس قبه السلطان غازان فاضل حصن کیفی 84
 پرسشگر مسائل فلسفی فخرالدین محمد بن مطهر حلی 80
 پرسشگر مسائل علمی فخرالدین اندقانی 80
 مدرسه بشیریهمدرس  فخرالدین محمد بن عبدالله تفتازانی 85
 حضور در انجمن های علمی فخرالدین احمد بن حسن 89
 پرسشگر مسائل فلسفی فخرالدین محمد بن ابی نصر خجندی 88
 طبیب و مولف الرساله الرشیدیه فقیه نجم محمود بن الیاس 87
 طبیب و دانشمند حاوی علوم دقیق الدین محمود شیرازیقطب 86
 ----- الدین محمد رازیقطب 73
 پرسشگر مسائل علمی الدین ابرقوهیقوام 71
 پرسشگر مسائل علمی الدین ابن الطرحقوام 74
 پرسشگر مسائل علمی الدین حسن بن داود کمال عربکمال 70
 پرسشگر مسائل فلسفی الدین حسن بن علیکمال 70
 پرسشگر مسائل علمی الدین حجازیکمال 75
 ----- کاشانیالدین عبدالرزاق کمال 79
 ----- الدین طرطوسیکهف 78
 ----- الدین شیرازیلسان 77
 ----- مبارک شاه منطقی 76
 ----- مجدالدین اسماعیل بن رکن الدین 63
 ----- مجدالدین ابوالفضائل بن اسماعیل 61
 پرسشگر مسائل دینی مجدالدین عبدالله بن عمر 64
 مسائل دینیپرسشگر  مجدالدین سیدمرتضی علی 60
 ----- محمد سمنانی 60
 ----- محمدبن محمد اسماعیل 65
 ----- محمد بن مبارکشاه 69
 ----- ناصرالدین عبدالله بیضاوی 68
 مورخ و پرسشگر مسائل فلسفی ناصرالدین منشی کرمانی 67
 پرسشگر مسائل دینی ناصرالدین یحیی ختنی 66

 دینیپرسشگر مسائل  الدین ابوبکرنجم 133
 پرسشگر مسائل فلسفی الدین بن محمد حافظ معیدینجم 131
 ----- الدین فقاعینجم 134
 پرسشگر مسائل دینی و نجوم نصرالدین عبیدالله عبیدی 130
 پرسشگر مسائل دینی و نجوم الدین عبیدیعماد 130
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 سرپرست دارالشفاء همدان ابن مهدی مشهور به ملک االطباء 135
 پرسشگر مسائل دینی الدین طوسینظام 139
 پرسشگر مسائل علمی الدین عبدالملک بن احمدنظام 138
 پرسشگر مسائل علمی الدین عبدالملک محمدنظام 137
 پرسشگر مسائل علمی الدین عبدالملک قزوینینظام 136
 پرسشگر مسائل کالمی الدین محمد بن حسین نیشاپورینظام 113
 ----- علی بن محمودالدین نظام 111
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 گیری نتیجه

های ایرانی از جنبه ۀجامع ،گرفت که در پی یورش مغول ای خاص از تاریخ ایران صورتفرهنگی ربع رشیدی  در برهه-تأسیس مجتمع بزرگ علمی
ها، کشتارها و ترک وطن رجال علمی، جامعه از دچار گسست شده بود و به دنبال ویرانی ،گوناگون اجتماعی، اقتصادی، اندیشه و فرهنگ و جز آن

می ن شرایطی رشیدالدین تالش نمود با تأسیس این مجتمع علتهی گشته بود. در چنی ،وجود نیروهای اثرگذار برای بازسازی و ترمیم فکری و فرهنگی
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ازد، گریز بپردو مراکز مشابه نه تنها به احیای علم و فرهنگ و باروری نمادهای هویت ملی ایرانی و بازپروری اندیشمندان و بازگرداندن عالمان وطن
های ن انواع تمهیدات برای جذب طالبان علم و دانشمندان سایر سرزمینبلکه با بینش و برداشتی جهانی و فراملیتی و فرامذهبی و با در نظر گرفت

علمی  هایالمللی و تبریز را به یکی از کانونشان، ربع رشیدی را به یک مرکز علمی، آموزشی و فرهنگی بیناسالمی و غیر آن به همراه آثار علمی
دهد که دانشمندان و طالب علم از سراسر خی از تحقق آن حکایت دارد و نشان میوآموزشی آن روز جهان اسالم تبدیل نماید. اهدافی که شواهد تاری

 اند.در ربع به کسب علم پرداخته هکمال آسایش و رفا بدون در نظر گرفتن نژاد و مذهب در ،جهان متمدن آن روز

؛ 1091ها مورخ و سیاح ادوار مختلف تاریخی از عظمت ربع رشیدی و سایر مدارس و مراکز علمی وآموزشی تبریز)رک:ابن بطوطه، گزارشات ده 
( به همراه  بررسی نظام آموزشی و شناسایی دانشمندان متعددی که از بالد 1060؛ نادرمیرزا، 1084؛ شاردن، 1007؛ چلبی، 1088کالویخو، 

ها نظیر چین، روم، شام، مصر، اندلس، قیروان، طرابلس، تونس، قرطبه و اشبیلیه و غیره  با خواجه رشیدالدین رو ایلخانی و دیگر سرزمینمختلف قلم
تواند سند معتبری در صحت اقوال و موفقیت رشیدالدین در تحقق می ،اندکردهآمد و شد و تبادالت علمی داشتند و از وی کمک مالی دریافت می

اش و بازتابی از عملکرد نظام آموزشی ربع رشیدی در احیای حیات علمی و فرهنگی ایران پس از فرو نشستن امواج یورش مغول اف فرهنگیاهد
 باشد.
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The approach of the educational system in the scientific and cultural Center of Rab’-i- 

Rashidi (966-817 Ah)  

Abstract: 

" Rab’-i- Rashidi " Scientific and Cultural Center is the largest endowment, scientific, cultural and 

educational complex of the Ilkhanate era (637-753 Ah), which was established by Khajeh Rashid 

al-Din Fazlullah Hamedani, minister, scientist and great historian of the patriarchy (617-747 Ah). 

The achievements of this center in various fields and its considerable place in the history of science 

in Iran and Islam necessitate the study and study of the administrative method and the manner of 

scientific and educational activities of this collection. In this research, with a descriptive-analytical 

approach, first the management method of " Rab’-i- Rashidi " is discussed and then the educational 

system of this collection will be reviewed and the consequences will be explained. 

The results of this study show that " Rab’-i- Rashidi " Scientific and Cultural Center with the 

management of scientific personality and benefiting from specific financial support and 

independent of the government has had many functions of modern scientific and educational 

centers in accordance with the facilities of the era. These include the selection of professors based 

on scientific abilities and moral competencies, the use of capable professors from other nations, 

study opportunities, payment of scholarships and more. 
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