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قتل بازرگانان مغولي توسط غايرخان، حاكم اترار و سپس قتل فرستادة چنگيز كه براي تحقيق در 

 بلوك شرقي خاورميانه را سوز قلمرو ايران و ي خانمانيعلت واقعه آمده بود، مستمسكي شد تا بال

ناپذيري بر سازمان  حملة مغول عالوه بر كشتار مردم و ويراني شهرها، ضايعات جبران. درنوردد

اجتماعي و نظام اقتصادي كشور وارد ساخت و پيشرفت علم، فرهنگ و تمدن را براي مدتي 

ني اقوام نيمه وحشي اي و صحرانشي ولي ياساي چنگيز كه برخاسته از مناسبات قبيله. متوقف نمود

شاپور را بنيان نهاده  ها قبل از آن دانشگاه جندي مغول بود نتوانست بر مردماني حاكم شود كه قرن

  . بودند

تدريج تسليم فرهنگ و تمدن ايراني شدند، بلكه پس از چند دهه،  بدين لحاظ نه تنها به  

ملك جويني، الن طوسي، عطاء امور را به دانشمندان بزرگي همچون خواجه نصيرالديةعمالً رشت

. الدين محمد سپرده و خود نيز به دين اسالم گرويدند اهللا همداني، غياث خواجه رشيدالدين فضل

بدين ترتيب كه پس از تقسيم قلمرو چنگيز ميان چهار فرزند وي و بروز اختالفات و درگيري 

 وارد ق٦٥٦ي مجدد در سال ميان آنها، هالكوخان بار ديگر ضمن اتحاد قلمرو سابق، با كشورگشاي
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از اين پس حكومت ايلخانان در قلمرو وسيع از شمال . بغداد گرديد و خالفت عباسيان را برچيد

  . هند و ماوراءالنهر گرفته تا درياي مديترانه در غرب به مركزيت شهر مراغه آغاز گرديد

 قسمتي از نامة اهللا، طبيب مورخ و سياستمدار برجستة ايراني در خواجه رشيدالدين فضل  

 و مصلحت ما در آن ...« :نويسد هفتم از مكاتبات خود درخصوص وسعت قلمرو ايلخانان مي

است كه اشراف ملك ايران از سرحد آب آمويه تا منتهاي تخوم روم و جدول درياي سند و 

 صغري و ديار ربيعه تا به واليت بالجمان و ة كبري و ارمنيةاقاصي ديار مصر و حكومت ارمني

دليل وسعت اين قلمرو بود كه در پشت و روي   و يقيناً به١»قلعة اونيك بدو تفويض كنيم

هاي ضرب شده در ربع رشيدي عبارات منقور را به سه زبان اويغوري، فارسي و عربي  سكه

كه نام حاكمان مغول با عبارت اويغوري، آيات و شعائر ديني به زبان  طوري به. كنيم مشاهده مي

  .  است هاي سكه به زبان فارسي نگاشته شده  شناسهعربي و ساير

خان يك سير قهقرايي  نظام مالي و اقتصادي كشور در دورة ايلخانان تا دورة حكومت غازان  

داشته و هرچند خزانة دولتي تحت تأثير غنائم و فتوحات چنگيز و هالكو توانست منابع مالي قابل 

ويژه در زمينة  هآورد، ولي فروپاشي نظام توليد بتوجهي را براي ادارة حكومت و قشون فراهم 

دليل عدم آشنايي با فرهنگ  كشاورزي از يك سو و ظلم و ستم خوانين و اشراف مغول كه به

 از هاي سنگين و شكننده براي دهقانان كشاورزي، روستائيان را به بردگي برده و يا با وضع ماليات

خان به حكومت و  با جلوس غازان.  آورده بودندوجود ، وضعيت غيرقابل تحملي را بهسوي ديگر

نيات اصالحي وي در تالش براي تطبيق مقررات ياسا با موازين اسالمي از يكسو و انتخاب 

اي از آنها  ، منشأ خدماتي گرديد كه به شمه از سوي ديگراهللا به منصب صدارت رشيدالدين فضل

ة بينش سياسي و تفكر خواجه رشيدالدين ناگفته نماند كه عدالت محوري، پاي. اشاره خواهد شد

رياست و «سبب ضروري حصول و حفظ دولت است چه عدل اهللا بوده و به اعتقاد وي  فضل

نويسد كه او روزي به امرا  خان مي و يا در ستايش غازان ٢»مهتري جز به دادگستري حاصل نگردد

، بايد كه عدل و راستي كنيم، و بزرگان دولت فرمود كه اگر ما را ميل به مال و بذل و عطا است

  ٣.ست كه خزانه پر شود و هرگز كاستي نگيرد اچه خاصيت عدل آن
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 براياهللا با هوش و فراست سرشار خود حتي از ياساي چنگيز  خواجه رشيدالدين فضل  

 كشاورزي بهره برد و هرچند وابسته بودن روستايي به زمين در فقه ءاصالحات اقتصادي و احيا

معروف » يرليغ غازاني«نداشت و برگرفته از ياساي چنگيز بود، با اخذ فرماني كه به اسالمي وجود 

رعاياي «، لشگريان از انتقال خودسرانة رعايا از دهي به دهي ديگر منع شدند و مقرر گرديد است

 اند، اسير ما هر ديه در موضع خود زراعت كنند و نگويند كه رعاياي اين مواضع به اقطاع به ما داده

هاي خود  د، لشگريان را بر رعايا زيادت از آن حكم نيست كه ايشان را بر زراعت ديههستن

اهللا، عوامل توليد مانند  منظور تشويق زراعت به ابتكار رشيدالدين فضله  از سويي ديگر ب٤.»دارند

اتي  كشاورزي، توانست نظام ماليء و عالوه بر احيا٥بذر، چارپا و وسايل كشت به زارعان داده شد

طور خالصه عبارت  ههاي اساسي و مهمي در اين زمينه بردارد كه ب كشور را اصالح نموده و گام

ها به تناسب  ها و تعيين و تدوين ضوابط مالياتي، تعديل ماليات تثبيت ميزان ماليات: بودند از

هاي مكرر و غير موجه، تنظيم و ترتيب نحوة وصول  قدرت پرداخت مؤديان، حذف ماليات

كه پيش از آن بنا به قول رشيدالدين   در حالي٦.ها و وضع موعد معين و ثابت براي آنها ياتمال

» ديد گشت يكي را نمي المثل در يزد اگر كسي در تمام روستاها مي چنان شده بود كه في«اهللا  فضل

اكنان را ديد، س باني داشتند كه چون يكي را از دور مي و چند نفري هم كه در ده مانده بودند، ديده

شدند تا آنجا كه هر يك از ارباب كه در يزد  ها پنهان مي داد و همه در كاريزها و ميان ريگ خبر مي

رفت يكي از برزيگران خود  به هر ديه كه مي «رفت ملكي داشت اگر براي سركشي به آنجا مي

  ٧.»ديد نمي

 كشور نشان داد كه اهللا با احياء كشاورزي و اصالح نظام مالياتي خواجه رشيدالدين فضل  

اي بوده، ولي چون فردي طبيب و دانشمند بود، بيشترين منابع اقتصادي كشور  سياستمدار برجسته

ها امكان دستيابي به  را صرف تأسيس دانشگاه و مدارس علمي نمود تا به موازات اصالح خرابي

  .توسعه نيز فراهم شود

مينه است كه نه تنها مطابق آن صدها ترين سند تاريخي در اين ز وقفنامة ربع رشيدي مهم  

ترين مراكز علمي و آموزشي دنيا يعني   مالي براي ادارة يكي از عظيم عنوان پشتوانة ملك و آبادي به

روز  و فنون دنياي آن  كه توانست مدت بيست سال وارث و حامل علوم،رشيدي تعيين گرديد ربع



 

  

197   ريزي و حقوق و دستمزد در ربع رشيدي نظام بودجه

  

 ةم ميالدي باشد، بلكه با استناد به وقفنامدر اوج استيالي قرون وسطي يعني اوايل قرن چهارده

ريزي كمي  نظير از يك نظامنامة دقيق تشكيالتي و برنامه مذكور كه در عين حال الگوئي كم

هاي علمي و  توان استنباط نمود كه ارقام قابل توجهي از خزانة دولتي براي فعاليت باشد، مي مي

سان با  وي بدين. گرديد قاط كشور صرف ميتحقيقاتي مجموعه و ساير مراكز آموزشي در اقصي ن

نظران،  وجود آورد كه به قول يكي از صاحب  وقف، مركزيتي براي دانش بهةاستفاده از سنت حسن

 بوده كه تاكنون دنيا چه در قبل از اسالم و چه بعد از اسالم اي هترين بنياد خيري ربع رشيدي بزرگ

ترين مزيت وقف، پايا بودن آن است؛ به نحوي   مهم٨.با اين شكوه و عظمت به خود ديده است

را احياء و پيشينة  توان با تكيه بر موقوفات ربع رشيدي بار ديگر آن كه در حال حاضر نيز مي

طي دست ياهللا در شرا خواجه رشيدالدين فضل. دانشگاهي كشور را به هفتصد سال قبل ارتباط داد

ئون اجتماعي، سياسي و اقتصادي كشور حاكم ر همة شببه چنين كار عظيمي زد كه ياساي چنگيز 

تأثير نبوده  بود، هرچند تشرف محمود غازان به دين اسالم و نيات اصالحي وي در اين امور بي

  .است

هايي كه  دانيم با مراجعه به وقفنامة ربع رشيدي و بررسي ارقام هزينه در اين بخش الزم مي  

گرديد اهميت و ارزش كار   نيروي انساني ميويژهه يندهاي مختلف آموزش، تحقيق و باصرف فر

  .خواجه رشيدالدين را در اين بعد آشكار نمائيم

  

   بودجة موقوفات ربع رشيديروش تنظيم

برداري در سال آتي  هايي كه براي بهره از كل درآمد اوقاف ربع رشيدي، بعد از كسر هزينه

 و نصف ديگر را براي گرديد  محصول سهم اوالد رشيد ميةماند ضروري بود، نصف باقي

اي ه آنچه جالب توجه است اينكه هزينه. دادند هاي جاري ربع رشيدي اختصاص مي هزينه

 آالت و ادوات اموال موقوفه مانند ابزار كشت بذر، اليروبي قنوات، كود، سهم ةضروري يعني تهي

ر بودند، سپس زارعان امالك و تعمير اماكن و غيره بر سهم اوالد از برتري و اولويت برخوردا

نيمي از . ماندة محصول را نصف كند كند كه بعد از محاسبة مخارج مذكور، باقي متولي را ملزم مي

آن را بين اوالدش تقسيم كند و نيم ديگر را به مصارف ربع رشيدي برساند و حتي تأكيد دارد كه 
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شد، متولي دليل آفات سماوي و شيوع قحطي و خشكسالي ميزان محصول كم  اگر در سالي به

اصوالً تنظيم بودجة ربع رشيدي . تواند همچنان هزينة ربع رشيدي را در اولويت قرار دهد مي

در اين بخش به ذكر  ٩.دهد ترين فصول وقفنامه را تشكيل مي بسيار مفصل بوده و يكي از اساسي

  :پردازيم ريزي در ربع رشيدي مي موارد اساسي بودجه

  بندي مبالغ نقدي جمع) الف

   دينار٢٣٧٠٥      مع كلي هزينه در مرحلة اول تأسيس ربع رشيدي ج-١

   ديناردويست         اضافه كرد جهت ارامل تبريز در هر سال-٢

   دينار٢٨٤٣           افزوده شدة نوبت اولة هزين-٣

   دينار٤٨٧٠           افزوده شدة نوبت دومة هزين-٤

 كه با ١٠مثقال طال بوده استدر آن زمان هر دينار معادل سه : جمع كل هزينة نقدي ربع رشيدي

هاي طال در زمان تأسيس ربع رشيدي و حال حاضر و همساني  فرض يكسان بودن عيار سكه

هاي نقدي ربع رشيدي را معادل  توان جمع كل هزينه شاخص نرخ طال در دو دورة زماني، مي

هنگام ( ريال ٦٨٠٠٠ طال در نظر گرفت و با احتساب هر گرم طال معادل ة مثقال سك٩٤٨٥٤

 مثقال مساوي است ٩٤٨٥٤: دست آورد هرا ب برآورد ريالي آن) ١٣٨٢تنظيم مقاله در فروردين ماه 

   گرم٤٢٦٨٤٣با 

تواند دقيق باشد زيرا بنا به  هرچند رقم فوق نمي ٤٢٦٨٤٣ * ٦٧٠٠٠ = ٢٨٥٩٨٤٨١٠٠٠/ريال 

  :نوشتة اشپولر

 ارزش اين واحد مانند تمام .ترين واحد مسكوكات در زمان ايلخانان دينار بود متداول«  

اين نوسان نه . واحدهاي پولي ديگر در قرون وسطي در مشرق زمين دستخوش نوسان شديد بود

وزن متداول دينارهاي طال . در كيفيت تركيب آنها نيز مشهود بود تنها در وزن مسكوكات، بلكه

 گرم بود، در ٥٩/٢ تا ٤٦/٢اش كه  درهم نقره از وزن اصلي.  گرم بودهفت تا ٢٥/٤روي هم رفته 

بايست   گرم رسيد و نيم درهمي كه مي٤/١ق به  ٧٣٣خره در سال  و باأل٤١/٢زمان ارغون به 

ها براي  اما كاهش عيار سكه.  گرم وزن نداشت١٨/١ گرم وزن داشته باشد، بيش از ٣٠/١ تا ٢٣/١

  . رسيد يكه اين زيان گاه گاه تا بيست درصد م طوري آور بود، به تجار بيشتر زيان
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ا و تمهيدات نارواي مالي، وضع پولي دولت را در ظرف چند ه كاهش وزن و عيار سكه  

چنان متزلزل كرد كه گيخاتو تحت نفوذ وزيرش صدرالدين قرار گرفت و فرمان داد تا  سال آن

شناختند و به اين سبب كشور به   مردم تا آن هنگام چنين پولي را نمي ...اسكناس را رايج كنند

رو  هي دستخوش بحران شديدي شد و پس از دو ماه، اين عمل دولت با شكست قطعي روبزود

اي  د، خود را ناگزير ديد كه به نظام پولي كشور صورت تازهخان فرمانروا ش گرديد و چون غازان

دهد، چه عالوه بر بحران وضع مالي مشكل ديگري نيز وجود داشت كه باعث جلوگيري از رونق 

ي مغوالن به چند تن از شاهان كشورهاي دست نشانده حق ضرب يغاز فرمانروا از آ. بازرگاني بود

شته برخي از ذاز آن گ. شد ع مختلف پول در بازار ديده ميسكه داده شده بود و به اين سبب انوا

هاي آسياي صغير در اين موقع فقط  كه سكه طوري ها را تقليل داده بودند، به اين كشورها عيار سكه

 اي ي رسيد كه در اين مسكوكات هيچ نقرهيحاوي بيست درصد نقره بود و سرانجام كار به جا

  .شد يافت نمي

اي   به ناچار حق ضرب سكة بعضي از كشورها را لغو كرد و واحد تازهغازان در اين شرايط  

داران مستقل گيالن نيز اين واحد  ساخت كه ظاهراً توانست اعتماد مردم را جلب كند و حتي زمام

. هاي كشور همسايه اعتبار نداشت تا آن زمان متداول بود كه در هر كشوري سكه. را پذيرفتند

.  گرم وزن داشته باشد١٤/٢بايست  شد، مي خوانده مي» بحدينار را«دينار جديد كه 
3

دينار  1٢١

   ... .معادل يك دينار جديد بود) وزن آن سه مثقال(قديم و شش درهم عباسي 

خان فرمان داد كه واحد مسكوكات و واحد مقياسات در سراسر قلمرو ايلخانان  غازان  

هاي قديمي كامالً از بين نرفت و در كنار دينار و درهم جديد در  همه سكه با اين. يكسان باشد

هاي تازه را داد و در دوران ابوسعيد وزن  الجايتو عالوه بر آن دوباره فرمان ضرب سكه. جريان بود

هاي گذشته بسيار پائين   گرم رسيد و اين نشانة آن است كه عيار آن در برابر سكه٥٦/٣درهم به 

داري ايلخانان پس از غازان ارزش درهم نقره در برابر دينار  رتيب در دوران زمامبه اين ت. آمده بود

  ق٧٣٥اين رقم در سال . ارزش با يك دينار بوده است نوسان داشته و ده تا بيست درهم نقره هم

ها را به دنبال داشته است و به اين  نوسان ارزش پول، نوسان قيمت ... . بالغ بر چهارده بوده است

  ١١.»زمان را تشخيص داد هاي امروزي، ارزش واقعي پول آن توان با مقياس به آساني نميسبب 
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ط بحراني ناشي از جنگ و يا حوادث ياز سويي ديگر چون منابع تاريخي همواره به شرا  

ها همراه بوده، لذا  گراني شديد و تورم قيمت اند كه غالباً با  و غيره پرداختهها طبيعي و انقالب

در هر حال با فرض همساني . گونه متون استناد كرد  به نرخ كاالها يا خدمات در اينتوان نمي

هاي  هاي ربع رشيدي قابل مقايسه با هزينه توان اذعان نمود كه رقم هزينه شاخص نرخ كاال مي

  .هاي دانشگاهي در دنياي كنوني بوده است ترين مجتمع پيشرفته

  هاي جنسي ربع رشيدي جمع هزينه) ب

آموختگان در ربع  هاي نقدي، نان مصرفي كاركنان و اساتيد و دانش ها و هزينه  بر پرداختعالوه

گرفت و همچنين بخشي از نان در دارالضيافه و  صورت روزانه در اختيار آنها قرار مي رشيدي به

  :شرح زير بوده استه گرديد كه مقادير آن طبق وقفنامه ب هاي مختلف مصرف مي مناسبت

   من٢٩٨٧٥٠     قدار نان مصرف شده در مرحلة اول تأسيس جمع كل م-١

   من١٨٠٠               مجددة اضاف-٢

   من١١٩٠٩             افزايش نوبت اول-٣

   من٧٣٤٤٠             افزايش نوبت دوم-٤

   من٣٨٥٨٩٩    ) نان گندم(صورت جنسي  رشيدي به هاي ربع جمع كل پرداخت

 و مطابق شرحي كه ١٢ درهم بوده٢٦٠ خان، هر من معادل ناگفته نماند كه طبق فرمان غازان  

عبدالرحمن شرفكندي در مقدمة كتاب قانون در طب ابوعلي سينا آورده، هر درهم وزني برابر 

با اين وصف هر من در دورة حكومت غازان، .  گرم محاسبه شده است٤٦/٢ دانگ و معادل شش

ربع رشيدي با اين وصف  بوده و جمع كل نان مصرفي ساالنه در ٢٦٠ * ٤٦/٢ = ٦٤٠گرم : معادل

 ريال در نظر ٧٥٠و اگر هر كيلو نان گندم را با نرخ امروزي برابر  شود  تن برآورد مي٢٤٧حدود 

هرچند اگر نرخ سوبسيد نان را . گردد  ريال مي١٨٥٢٣١٢٥بگيريم برآورد ريالي هزينة نان، مبلغ 

بودجه براي نان مصرفي باالتر از شود، رقم ريالي   ط كنوني اعمال ميينيز منظور نمائيم كه در شرا

 ربع رشيدي را از مجموع ةتوان جمع بودجة جاري ساالن با اين حال مي. رقم مذكور خواهد بود

توان  بدين ترتيب مي.  ريال برآورد نمود٢٨٦١٧٠٠٤١٢٥هاي نقدي و غيرنقدي برابر مبلغ  هزينه

  .برد پيبه وسعت عملكرد اين مجتمع عظيم دانشگاهي در آغاز قرن هشتم 
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  تقسيم بودجه در ربع رشيدي

  :ترتيب اولويت به اين شرح تقسيم كرده است رشيد بودجة اين مجتمع را به

  ؛ت امناءئپرداخت سهم هي. اول

  ؛پرداخت حقوق و دستمزد كاركنان ربع رشيدي. دوم

  ؛ مصالح و ادوات ربع رشيديةپرداخت هزين. سوم

  ١٣.وريبيني نشده يا غير ضر هاي پيش هزينه. چهارم

به منظور تطبيق نظام حقوق و دستمزد در ربع رشيدي كه مرتبط با بندهاي اول و دوم براي   

همة كارگزاران مجتمع به تفصيل در وقفنامه ذكر شده است، با احتساب هر دينار معادل سه مثقال 

 ط كنوني، جدول حقوق و دستمزد كاركنان، اساتيد و دانشجويانيطال و شاخص نرخ آن در شرا

  .شرح جدول زير خالصه نموده توان ب و عوامل پاره وقت را مي
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  جدول حقوق و دستمزد اساتيد، كاركنان و دانشجويان در مجتمع دانشگاهي ربع رشيدي
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ها  ترين رقم دريافتي ماهيانه مربوط به دانشجويان، صوفي گردد، پائين كه مالحظه مي طوري به  

رعكس وقت برخوردار هستند و ب  و يا كاركناني است كه از وظايف فيزيكي و احتماالً پاره

باالترين حقوق و دستمزد براي مدرسين عالي و پزشكان ربع رشيدي منظور و پرداخت شده 

  . است

شد معادل سه مثقال  اين ارقام مبتني بر فرضي است كه اوالً با پرداخت هر دينار عمالً مي  

 كه در طال خريد و ثانياً عيار آنها همسان با عيار سكة بهار آزادي بوده و ثالثاً شاخص نرخ طال

آنچه حائز . حال حاضر متأثر از اقتصاد جهاني است، شاخص درستي براي مقايسه انتخاب شود

باشد اين است كه حتي اگر براي ارقام مذكور بيست درصد كاهش قائل شويم،  اهميت مي

گردد كه رقمي قابل توجه و حائز   ريال مي١٨٠٩٠٠٠ترين حقوق و دستمزد مبلغي معادل  پائين

اهللا با جملة معروف خود در  اي است كه خواجه رشيدالدين فضل ه و مؤيد نظريهاهميت بود

 تا از سر ...«: نويسد وقفنامه، پس از تخصيص حقوق و دستمزد براي اشخاص فرهيخته مي

عنوان دكترين خواجه  از اين جمله بايد به» .رفاهيت به افادت و استفادت مشغول گردند

رساني علمي و يا كسب فيض، نداشتن  ه معتقد بود الزمة فايدهاهللا ياد كرد ك رشيدالدين فضل

 و طبعاً با چنين برداشتي از نيات خواجه نبايد ارقام مذكور را دور استدغدغة مالي و رفاه نسبي 

هرچند اگر نرخ كاالهاي اساسي و يا برخي خدمات از دورة رونق ربع . از واقعيت تلقي نمود

اي ه اما تاكنون از ارقامي كه صرف هزينه. يافتيم نتايج دست ميبهترين رشيدي در دست بود، به 

ايي ه همچنين هزينه. گونه اطالعي در دست نيست عمراني شهر دانشگاهي ربع رشيدي شده، هيچ

ريز بشد كه از نقاط دور و نزديك به ت اي مي ي و اقامت هزاران عالم و طلبهئكه صرف پذيرا

برخي بررسي توان به   تنها مي،ي و آموزشي مجموعه در مورد اعتبارات فرهنگ.آمدند مي

 مثال عالوه طور به. گرفت، پرداخت هاي فرهنگي مجموعه انجام مي هايي كه در قالب فعاليت هزينه

بر خدمات منظم كتابداري در كتابخانة بزرگ ربع رشيدي كه واجد شصت هزار جلد نسخة خطي 

پردازي گرديده كه مشتمل بر كار  ر مصروف كتاببوده است، مطابق وقفنامه مبلغ شصت هزار دينا

 و اگر با يك فرض جديد، به استناد ١٤استنساخ، تذهيب صفحات و تجليد و صحافي بوده است
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طور متوسط پنج و نيم گرم در نظر بگيريم،  هنوشتة اشپولر، بخواهيم وزن هر دينار رايج طال را ب

  .  هزينة هنگفتي استشود كه  ريال برآورد مي٢٢١١٠٠٠٠٠٠٠رقمي معادل 

در هر حال اختصاص يك دينار براي هر يك از مجلدات خطي ربع رشيدي چندان هم دور   

سال نبوده و گويا  پردازي مربوط به يك  دينار هزينة كتاب٦٠٠٠٠عالوه مبلغ  هب. از انتظار نيست

  . استپردازي هزينه شده  سالة ربع رشيدي براي كتاب١٩رقمي بوده است كه در طول عمر 

 ة ربع رشيدي نياز به تحقيقات گسترده دارد و احتماالً نتوان به همةبررسي تفصيلي بودج  

هاي  اي به افق اميد است مقالة حاضر بتواند دريچه. اطالعات مربوط به آن دسترسي پيدا كرد
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