
  

  

  

  

  

  گزارشي از مجتمع علمي ربع رشيدي

  

  دكتر داود اصفهانيان

  ت علمي گروه تاريخ دانشگاه تبريزئعضو هي

  

  

  مقدمه

 هر تهاجم و تحميل و ،است كه ساكنان اين مرز و بوم  پيشينة تاريخي سرزمين ايران نشان داده

ره بازيافته و خالقيت و ايلغار و يورش را تحمل كرده و بعد از سپري شدن دوران بال خود را دوبا

ترين شاهد اين روال، ايلغار مغول  شاخص. است  آفرينش فرهنگ و سازندگي تمدن را ادامه داده

عام  فرزندان فاتح خونخواري كه فرمان ويراني و قتل . بازسازي عصر ايلخانان استةو بعد دور

ادر و دهها شهر نظير شهرهاي آباد و مهد تمدن و مسكن هزاران انسان با فرهنگ تالشگر را ص

سمرقند و بخارا و جرجانيه و مرو و طوس و نيشابور را با خاك يكسان و مسير تحرك و زندگي 

غازان و نيز  ، در شهر تبريز مؤسساتي نظير ربع رشيدي و شنبكرددر اين مناطق را منهدم و ويران 

  . سلطانيه را ساختندةمجموع
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  سير تاريخي ربع رشيدي

اندركاران و حاميان اصالحات   دستة مساعي و تالش سازندةين نمونربع رشيدي بارزتر

هاي عصر ايلخاني  ي فرهنگ ايراني در چارچوب انديشهي تعالي و رشد و پوياةخان در عرص غازان

 يعنوان شهر هبآن را خان  اهللا همداني با الهام از غازان رود كه خواجه رشيدالدين فضل شمار مي هب

هاي وسيع فرهنگي و اقتصادي و رفاهي در نخستين سالهاي قرن هشتم هجري  دانشگاهي با برنامه

 برپا كرده بود،خان ايجاد   كه غازان،در داخل باروي غازاني يعني در داخل حصار جديد شهر تبريز

  ١.گشت

 چندين دهه ديرتر به امر تعليم و م١٢٠٩اگرچه در مقايسه با تأسيس دانشگاه كمبريج در   

هاي معتبر اروپا نظير پراگ، وين، اوپساال، ليدن   گواهي تاريخ از بيشتر دانشگاهتربيت پرداخت به

  ٢.بودن از نظر زماني پيشتاز و پيشگام اهلند و ساير

 باغميشه و وليانكوه يا ة ششگالن كه به محلةمحل ربع رشيدي در تبريز در آخر محل  

حل بسيار باصفا و مرتفعي واقع  كوه سرخاب در مةشود در طرف چپ در دامن بيالنكوه منتهي مي

متأسفانه با گذشت زمان، از  ٣.است   محدود به باغات و انبوه درختان بوده،و از هر طرفشده 

 و درختان انبوه در اطراف آن خبري نيست و همگي به اماكن مسكوني و ساير تأسيسات هاباغ

مدارك ارائه شده در منابع هاي ربع رشيدي با  يك از قسمت هم اكنون هيچ. اند هشدشهري تبديل 

 برجها و خطوط ديوار استحكامات و يك ةآنچه از پاي. نيستندقابل تشخيص و شناسايي و مآخذ 

خورند از آثار ربع رشيدي  شم ميچ هجا مانده در مناطق مختلف ب ههاي ب پشته خاك و سنگ

س با تخريب و حمل  به امر شاه عباق١٠٢٠اي هستند كه در  هاي برجهاي قلعه نيستند بلكه پايه

ها و سراهاي روميان  غازان، بقاياي ربع رشيدي، قلعه مصالح ساختماني بناهاي عظيمي چون شنب

الشعراء سرخاب و دمشقيه آنها را بنا  ةربها و قبور شعرا و عرفا و امراي مدفون در مق يعني عثماني

  ٤.اند كرده
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  تشكيالت و سازمانهاي ربع رشيدي

 ربع رشيدي ة و حتي وسعت گستردهاپژوهان، باغ كانات گوناگون، دانشمنابع و مآخذ، از ام

كه   اي خوشبختانه مقدار زيادي از تأسيسات و امكانات ربع رشيدي در نامه. اند  ارائه كردهيمطالب

 حكمران قنسرين و ،خواجه رشيدالدين به يكي از چهارده پسر خويش يعني خواجه سعدالدين

رشيدالدين به روايتي نه پسر و به روايت ديگر  .است شده ين  مشخص و مع، نگاشته،عواصم

اهللا   رشيدالدين فضلشصت ةدر وقفنامة ربع رشيدي صفح. چهارده پسر و چهار دختر داشت

علي جالل، ابراهيم، مجد، عبداللطيف، محمد، احمد، : نويسد همداني نام پسرانش را چنين مي

  .محمود و شهاب

در مكتوب )  قمري١٣٦٤ ،تصحيح محمد شفيع، چاپ الهور (مكاتبات رشيديدر  خواجه  

از ه نفر بر نام نُ  عالوهاست   نوشته، از معتمدان خود، كه خطاب به محمد تركه٣٣٩ صفحه ٣٦

 زيرا در فاصلة ؛برد پسرانش كه در وقفنامه ذكر شده، از پنج پسر و چهار دختر ديگر نيز نام مي

ه  قمري كه ب٧١٧ يا ٧١٨سالهاي (و نوشتن اين نامه ) ق٧٠٠ يا ٧٠٤حدود سال (تدوين وقفنامه 

نام فرزندان . اند اين تعداد بر فرزندان او اضافه شده) احتمال قوي حكم وصيتنامة او را دارد

، مجدالدين، )حاكم روم(الدين  سعدالدين، جالل: ترتيب زير است رشيدالدين در اين نامه به

حاكم (، احمد )در عهد ابوسعيد بهادرخان وزير او شد(الدين محمد  عبداللطيف، ابراهيم، غياث

الدين،  ، همام، شهاب)حاكم كرمان(، محمود )حاكم گرجستان(، علي شيخي، پير سلطان )خراسان

  .ترتيب، فرمان خانه، آي خاتون، شاهي خاتون، هديه ملك عليشاه و نام دختران خواجه به

 كه در زمان مفارقت و آوان مباعدت آن  و ربع رشيدي...« :نويسد خواجه در اين نامه مي  

يمن  ميامن قدوم علماء وه  اسباب عمارت آن ساخته بوديم اكنون بةفرزند طرح انداخته و تهي

اتمام پيوست و در او بيست و چهار كاروانسراي رفيع كه چون قصر خورنق منيع ه همت فضالء ب

 هرمان سبقت ة كه در متانت بنيان از قب، مينا گذشته و هزاروپانصد دكانةرفعت بنا از قبه است و ب

ايم، و حمامات خوش هوا و بساتين باصفا و حوانيت و  هزار خانه دلكش درو بنا كرده برده و سي

اي شعربافي و كاغذسازي و رنگرزخانه و دارالضرب و غيره احداث و انشا ه طواحين و كارخانه

سكون ساكن گردانيديم، ازجمله رفته و از هر شهري و ثغري جماعتي آورديم و در ربع م
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اند در جوار   تسبيح و تهليلةنفر حافظ كه بلبالن چمن وحي و تنزيل و عندليبان روض دويست

جهت ايشان احداث كرده بوديم ساكن گردانيديم  گنبد از يمين و شمال صدنفر را در كوچه كه به

اوقاف شيراز و اهل شمال را از  اهل يمين را از حاصل .و ادارات اين دو طايفه را تعيين فرموديم

حاصل اوقاف روم، جماعت كوفيان و بصريان و واسطيان و شاميان كه بعضي سبعه خوان و 

ته فرموديم كه شين قسم در تمام ربع مسكون معروف و مشهور گ ابعضي عشره خوان بودند و در

نفر از  لقرآن هر روز تا وقت ضحي به تالوت قرآن مجيد مشغول باشند، و چهلادر دار

خواني تعليم كنند، و جماعت خوارزميان  را سبعه زادگان خويش را به ايشان سپرديم تا ايشان غالم

 اكناف عالم صيت ما شنيده آمده بودند گفتيم كه  وخوانان كه از اطراف و تبريزيان و ديگر خوش

قيام نمايند، و ت آيات صمداني ئوقت زوال به تالوت كالم رباني و قراه ايشان بعد از ضحي تا ب

 مستوطن ، علماء خوانندةرا كوچ  كه آن،ديگر علماء و فقها و محدثان چهارصد نفر در كوچه

 ساليانه و صابون بها و حلوا بها مقرر ةساختيم، و همه را مياومات و ادارات مجري داشتيم، و جام

اند  لت اختريكرديم و هزار طالب علم فحل كه هر يك در ميدان دانش صفدري و بر آسمان فضي

 نشانديم و مرسوم همه را بر منوالي كه به جهت علماء مقرر ، طلبه خوانندةرا محل  كه آن،در محله

هزار طالب علم ديگر كه از ممالك اسالم به  جهت ايشان نيز معين گردانيديم، و شش شده بود به

ديم كه ادارات و مياومات  تبريز ساكن گردانيديم و فرموةبودند در دارالسلطن  اميد تربيت ما آمده

 هند اطالق كنند تا ايشان از سر رفاهيت ة كبري و جزية روم و قسطنطنيةايشان را از حاصل جزي

افاده و استفادت مشغول گردند، و هم ما تعيين كرديم كه هرچند طالب علم پيش كدام ه خاطر ب

مان معدوده مستعد ين طالب عل او ديديم كه ذهن هر طالب علمي از مدرس تحصيل علم كنند

خواندن آن علم امر فرموديم، و گفتيم كه هر ه كدام علم است از فروغ و اصول، نقلي و عقلي ب

مدارس ما و فرزندان ما ه اند همه ب  تبريز ساكنة مجموع كه در ربع رشيدي و بلدةروز اين طلب

گر واليات آمده  كه از ديار هند و چين و مصر و شام و دي،متردد باشند و پنجاه طبيب حاذق

الوف رعايات مخصوص گردانيديم و گفتيم كه هر روز در دارالشفاي  بودند همه را به صنوف و

ما متردد باشند و پيش هر طبيبي ده كس از طالب علمان مستعد نصب كرديم تا به اين فن شريف 

نفر از  ا پنجاند هر يكي ر لشفاي ما مالزمامشغول گردند، كحاالن و جراحان و مجبران كه در دار
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جهت  را صنعت كحالي و جراحي و مجبري بياموزند، و به غالمان خود مالزم گردانيديم تا ايشان

 معالجان ةرا كوچ  كه آن، كوچه كه در عقب دارالشفاي ماست به قرب باغ رشيدآبادةاين طايف

در كوچه ساكن  بنياد فرموديم و ديگر اهل صنايع و محترفه كه از ممالك آورده هر يك را ،خوانند

   نوشته، حاكم روم، ديگري كه به فرزندش خواجه جاللة خواجه رشيدالدين در نام٥.»گردانيديم

  :كند است چنين نقل مي

ايم كه در حسن صنايع و درك بدايع او اوهام   به جوار ربع رشيدي باغي انشا فرموده...«  

 او فسيح و ساحت او  و چون صحن ...اصحاب فطنت حاير و افهام ارباب خبرت قاصرست

 نايم و در هر قريه از آن قرايا نوعي از غالمان مستوط وسيع است پنج قريه درو احداث كرده

ه  قيام نمايند، و اكنون چهار قريه ب ... اشجار و حفر قنوات و انهارنايم تا به غرس كرد گردانيده

  :گردد حال عمارت آمده است بدين موجب كه مسطور مي

 ة قري؛ نفر٢٠ اناث ، نفر٢٠ گرجيان ذكور ة قري؛ نفر٢٠ اناث ، نفر٢٠كور  زنگيان ذةقري  

 ديگر كه از ة نفر و قري٢٠ اناث ؛ نفر٢٠ قرويان ذكور ة قري؛ نفر٢٠ نفر، اناث ٢٠حبشيان ذكور 

 روميان باشد، توقع كه چهل غالم ةخواهيم كه قري است مي  رعيت خالي و از عمارت عاري مانده

عمارت مشغول ه  مذكوره ساكن گردند و بة تبريز فرستد كه در قريةدارالسلطنو كنيز رومي به 

  ٦.»گردد والسالم شوند، يقين كه تقصير نخواهد

كه به  اي در نامه. است  آباد سخن رانده اي ديگر از دارالشفاء و باغهاي رشيدآباد و فتح در نامه  

 ٧.است  آباد دعوت كرده يد از باغ فتح بازدبراي وي را ة نوشت، ملك شابران و شماخي،شاه شروان

هاي عظيم خويش را  ييهاي هنگفت ربع رشيدي بسياري از دارا خواجه رشيدالدين براي هزينه

 ة كه درواقع به منزل،كه به موالنا صدرالدين محمد تركه اي ايشان در نامه. بود  وقف نموده

  :است  شاره كرده نوشته است به برخي از اين موقوفات ا، خويش بودةنام وصيت

نامه را بر موجب تذكره به حضور با حبور آن مخدوم فرستاديم و درباب   اين ضراعت...«  

فرزندان وصيتي رفته، توقع كه از حال ايشان غافل نباشد از آنچه به ملكيت ما درآمده از امالك و 

اليات بوانات و  و...م ا اسباب و چهارپاي بعضي وقف كرده و بعضي به هر كس از فرزندان داده

خبيص،  ...  فداندويست هرات است ةهرات و مردك و سر جهان كه وقف ربع رشيدي و مدرس
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 طبس، الف راس، وقف ربع رشيدي و  ... الف راس، وقف ربع رشيدي و اوالد ذكور استپنج

و هاي گوسفند كه در روم و بغداد و ديار بكر و شيراز و تبريز   ديگر گله ...مسجد شش گيله است

ام پانصد  دست كدخدايان احشام سپرده هاصفهان و مازندران و خراسان و لرستان و ديگر ممالك ب

ام به ربع رشيدي كه روغن و پشم و كشك و نتاج آن  س وقف كردهأگله است، هر گله پانصد ر

دست دهاقين و  ههزار قطعه مرغ كه ب  ديگر بيست ...سال صرف خيرات و مبرات كننده سال ب

 ربع رشيدي و يرالشفااام بر د ام و وقف كرده و قراء مواضع تبريز و سلطانيه و همدان سپردهرعايا 

 ديگر هزار رأس  ...را صرف بيماران كنند  همدان تا نتايج آنةدارالمرضاء سلطانيه و بيت االدوي

 ام بر ربع رشيدي و بساتين تبريز كه اين ضعيف انشا گاو نر و هزار رأس درازگوش وقف كرده

دست مزارعان  هرا ب جهت حمل فواكه و سماد و زبل و سنگ و غيره، و اين چهارپايان كرده به

الكتب كه در جوار گنبد   ديگر دو بيت ...ام آباد و رشيدآباد سپرده قري مهرانه رود و باغبان فتح

ر ربع ام ب ام، وقف كرده ام، ازجمله هزار عدد مصحف در آنجا نهاده خود از يمين و يسار ساخته

كتاب در انواع علوم و تواريخ و اشعار و حكايات و امثال و  هزار مجلد  ديگر شصت ...رشيدي

ام همه را وقف  غيره كه از ممالك ايران و توران و مصر و مغرب و روم و سين و هند جمع كرده

  ۸.»....ي ام بر ربع رشيد گردانيده

قدري  هاظ بناها و آثار ساختماني ب طرح عظيم ربع رشيدي از لحةاستحكام و شكوه و گستر  

تر عمارتي در اقليم نشان  قول دولتشاه سمرقندي از آن عاليه داراي وسعت و انسجام بود كه ب

 آن عمارت نوشته كه همانا ويران كردن اين عمارت از ساختن عمارت ديگر ةدهد و بر كتاب نمي

ان داد كه بغض و حسد انسانهاي اما آينده برخالف نظر دولتشاه سمرقندي نش ٩.تر باشد مشكل

  .است  تر از ربع رشيدي را نيز ويران ساخته توز عمارات مستحكم كينه

با بررسي مندرجات مكاتبات رشيدي، كه در فوق به برخي از آنان اشاره رفت و همچنين   

توان تصوير صحيح و  ، مي ربع رشيديةوقفنامخصوص  هبا توجه به منابع و مآخذ آن دوران ب

ي از ابعاد گوناگون ربع رشيدي از جهات مختلف ساختماني و جمعيتي و وسعت و روشن

  :دست داد ههاي آموزشي و هنري و مديريت و مسائل ديگر را ب فعاليت
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شهرستان « ربع رشيدي و تأسيسات داخلي آن، درواقع قسمتي از يك شهرستان بزرگ يعني -١

نيز » ربض زير«و » ربض بااليي«اي به اسم  است كه قسمت جداگانه  رفته شمار مي هب» رشيدي

 ةبه استناد وقفنامه، ربض بااليي كه متصل به ربع رشيدي بود در حقيقت محل. است  داشته

است كه در   رفته شمار مي هنشين و محل احداث كاخهاي مخصوص ربع رشيدي يا رشيديه ب اعيان

 و در ربض زيرين نيز ١٠.اند مان خاص خود نشيمن داشته خواجه رشيدالدين با غالةآن خانواد

مسئوالن نظامي و نمايندگان ديوان اوقاف ربع رشيدي يعني اسفهساالر و نه نفر سرهنگ با 

  ١١.بودند  هايشان اسكان يافته خانواده

  در داخل ربع رشيدي، براي هر صنفي كوچه و محل سكونت مخصوصي در نظر گرفته شده-٢

  ... معالجان وة طلبه، كوچة محل، علماةه در مكاتبات، به اسامي برخي از آنها مانند كوچك چنان. بود 

  .است  اشاره رفته

اين ربع رشيدي  «:كند صورت توصيف مي  خواجه رشيدالدين در وقفنامه، ربع رشيدي را بدين-٣

ا درگاهي ساخته ر بود و باروي آن كشيده و آن  عبارت از دو موضع است كه يكي بيشتر بنياد رفته

 آن بارو اولين كرده و ةبارو كشيده و اضاف تر كه منارها متصل آن درگاهست و يكي ديگر پس

ربع «هم يكي كرده و آن مجموع را ه متصل آن گردانيده و دروازه ديگر بيرون آن ساخته و همه ب

بد كه آن به موجب ايم و بقاع خير و توابع آن كه در داخل آن ساخته بعد از گن  نام نهاده»رشيدي

معهود زيرزميني دارد جهت دفن واقف و بعد از ما جهت اوالدي كه ايشان متولي باشند و در هر 

  ۱۲.»...ه الحفاظ گردانيد را بيت  و باالي اين زيرزمين گنبد است كه آن ...عصري

   گنبد-الف

هاي   آن قسمتبود و در همكف  در زيرزمين آن مدفن واقف يعني خواجه رشيدالدين تعبيه شده

مسجد . بود  جهت حافظان و قاريان قرآن در نظر گرفته شده بهمختلفي مانند دارالحفاظ و دارالقرآن 

  ١٣.دارالحفاظ نيز در اين قسمت قرار داشت

   روضه-ب

مسجد صيفي كه «يك حوض آب در ميان آن قرار داشت و داراي مساجدي بود بدين شرح كه 

 ١٤.» صدرستةتوي و آن گنبدي است كه متصل صف ديگري مسجد ش ...آن صفه صدرست
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است كه مسجد صيفي   گونه شرح داده خواجه رشيدالدين در جاي ديگر اين دو مسجد را بدين

 صدر روضه و اين مسجد جامع نيز است و منبر در محراب آن نهاده و ةكه عبارت است از صف

 شتوي كه عبارت از قبه كه در گردد و مسجد ين مسجد برگزار مي اهم در نماز جماعت و اعياد

 و درس هر دو مسجد درس تفسير و حديث و ساير علوم ...يسار داخل مسجد صيفي است 

نام توان از سراي متولي  است مي  هاي روضه كه در وقفنامه به آن اشاره شده از ديگر قسمت. است

ت و آن بر سر درگاه كه متصل روضه بود و همچنين سراي ناظر، كه او مانند نايب متولي اسبرد 

و كتب » دارالمصاحف«عنوان  ه عظيم ربع رشيدي كه در وقفنامه بةروضه است و نيز كتابخان

 ةالكتب نيز كتابخان است و بيت  حديث نام برده شده و در جوار مسجد شتوي قرار داشته

شود   ميبنابر مندرجات وقفنامه معلوم. بود  اختصاصي ديگري بود كه در سراي متولي درست شده

 است، كه آن  هاي مجهز دانشجويان و مدرسان نيز در اين قسمت قرار داشته ها و اتاق كه خوابگاه

التعليم خانه است در روضه  اين بيت«است كه   نام نهاده بودند و در وصف آن آمده» التعليم بيت«را 

. است   نيز وجود داشتهالتعليم ايتام  يك بيت،غير از اينه و ب» ا روضه استه ترين خانه كه بزرگ

ها و غذاخوري و جايگاه مشعلداران  ل رفاهي مثل حمام و حجرهئتوان حدس زد كه ديگر مسا مي

  ١٥.دار بودند، در اين قسمت قرار داشتند  كه امور روشنايي را عهده،ربع رشيدي

   دارالضيافه-ج

هاي  است و از قسمت  وده مهمانسرا بةمنزله محل پذيرايي از مهمانان و مجاوران و مسافران و ب

 ةبا توجه به نوشت. بود  الحوائج و فوقانيات و تحتانيات ترتيب يافته مختلفي مثل مطبخ و بيت

كه دارالضيافه دو جانب اين است توان حدس زد كه منظور از فوقانيات و تحتانيات  وقفنامه مي

ها  سمت ديگر سراچهداشته يك قسمت مربوط به مسائل آشپزخانه و غذاخوري و حوضخانه و ق

وده است كه محل استراحت مسافران و مهمان ب  ها كه بر پشت دارالضيافه قرار داشته و حجره

  ١٦.است 

   دارالشفاء-د

 مواد مختلف ة يك بيمارستان مجهز و بزرگ و محل تدريس علوم پزشكي و همچنين تهيةمنزل هب

يعني » شرابخانه و مخزن ادويه« و بود  دارويي بود و تمام امكانات، در داخل آن تعبيه شده
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در . داروخانه هم در داخل آن بود و سراي طبيب و سراي مشرف ربع رشيدي نيز بدان متصل بود

است و   كرده فعاليت مي) شرابدار(و يك دكتر داروساز ) خازن(پيچ  داروخانه چندين نسخه

بودند و   را نوشته  آنةاد اوليهايي از دارو وجود داشت كه روي هر كدام اسامي داروها و مو خمره

 به دستور ،و در تبريز نبود  مواد دارويي الزم بودةجهت تهيبه از نقاط مختلف گل و گياه كه 

  ١٧.كاشتند آوردند و مي را مي خواجه رشيدالدين بذر آن

   خانقاه-ـه

 با. است داشته محل سماع و جلسات صوفيان و شيوخ بود و امكانات مطبخ و غذاخوري نيز 

چراكه .  صفوي دانستةتوان طريقت صوفيان ربع رشيدي را طريق  ميالصفا ةصفوتوجه به كتاب 

الدين اردبيلي در عمارت رشيديه  لف اين كتاب بارها از وعظ و حضور شيخ صفيؤابن بزاز م

  ١٨.است  سخن رانده

است   بوده از ديگر تشكيالتي كه در وقفنامه به آن اشاره شده است يكي هم دارالمساكين -٤  

است    اصلي ربع قرار نداشتهةكه البته مانند روضه و دارالشفاء و دارالضيافه و خانقاه در محوط

از ديگر محالت شهرستان رشيدي . است  بلكه در شهرستان رشيدي و متصل به ربع واقع بوده

صورت   اين محله را بدينةخواجه رشيدالدين وجه تسمي .نام برد»  صالحيهةمحل«توان از  مي

شد كه جماعت اهل صالح كه    صالحيه نام نهادهةو اين محله را جهت آن محل« :است  نوشته

  ١٩.»اي ايشان در آنجا باشده مالزمان و مجاوران ربع رشيدي باشند خانه

 عمليات ساختماني خواجه ةبا توجه به مندرجات وقفنامه و مكاتبات، كه به گستر  

بافي و  هاي مختلف مثل كاغذسازي و پارچه نسرا و كارخانه باب كاروا٢٤رشيدالدين در ايجاد 

هزار خانه، و احداث باغهاي متعدد و   بازار شهرستان رشيدي و سي- دكان١٥٠٠دارالضرب و 

توان اظهار داشت كه تمامي اينها نه در داخل ربع بلكه  اند، مي ها و قراي مختلف اشاره كرده چشمه

كه در وقفنامه به حمامات شهرستان و كاغذخانه نيز  چنان. اند در شهرستان رشيدي قرار داشته

  .هاي متعدد در شهرستان رشيدي دارد است كه حكايت از حمام  اشاره شده

 عظيم شهرستان رشيدي، به احداث باغهاي مختارآباد و ة خواجه رشيدالدين در محوط-٥  

لف مثل محمد سليمان، ابوبكر، كرد و با ايجاد كهريزهاي مختمبادرت آباد در نزديكي تبريز  جالل
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اين باغها را آبياري  ٢٠ ... .اياز، خالو و بيگ، محمدآباد، عبدالصمد، محمود، حسين بشير، حاجي قتلغ

باغ رشيدآباد ه  ب ...آباد كرد كه آب مجموع اين كهريزها پس از گذر از باغ مختارآباد و جالل مي

آباد،   باغهاي نجمةپيوست مه  جموعه باغهاي بهاين باغ از م. كه مجاور ربع رشيدي بودرسيد  مي

  ٢١.بود  آباد، باغ فردوس و باغ خانقاه تشكيل شده دين

آباد و رشيدآباد تبريز كه ملك  رشيدالدين براي آبادان كردن فتح «: ايرج افشارةبنابر نوشت  

 استفاده كردهاند  خودش بود از برزيگران يزد و گاوان آنها كه در امر زراعت هماره شهرت داشته

 كه ، آب سرو رود راباغهاي مذكورخواجه رشيدالدين براي تأمين آب ربع رشيدي و  ٢٢.»است 

  ٢٣.است   به شهرستان رشيدي آورده،شد قبل از آن در اطراف تبريز تباه مي

 خواجه رشيدالدين عده زيادي از دانشمندان و خوشنويسان و هنرمندان را به ربع -٦  

 آنان مقرري و مواجب معين كرد تا آنان با آسودگي خيال و راحتي از رشيدي دعوت و براي

هاي متعددي با خط خوب و عالي  ليفات و آثار وي نسخهأ و ساير تالتواريخ جامعكتاب معروف 

  ٢٤.بنويسند و نقاشان با تصاوير زيبا آنها را مصور سازند

  

  نتيجه

كند  ه ميئ ربع رشيدي اراة در وقفناماهللا طرح و سازمان و تشكيالتي كه خواجه رشيدالدين فضل

اي صحيح و كامالً خالق و ابتكاري و سازنده و منطبق بر اصول علمي و  فكري بديع و برنامه

  .عملي است

 دقيق احداث و نگهداري و نظم و ترتيب اين تشكيالت، ةوسعت طرح ربع رشيدي و برنام  

همه سازندگي و ايجاد  وي را در تحقق اين ربع رشيدي و ساير اقدامات ،كننده و پژوهشگر مطالعه

كند كه نكند خواجه با تكيه بر  ال را مطرح ميؤدارد و اين س و وسعت عمل به شك و ترديد وامي

همه ويراني و تخريب و كشتار مغوالن اين  كرسي صدارت و منابع مالي سرشار مملكت بعد از آن

فعل ه ها و بناها از قوه ب  اين سازمانةه و همتصورات را در مخيله داشته و آنها را روي كاغذ آورد

  .است  مدهادرني
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خصوص  هها براساس استناد به آثار خواجه رشيدالدين و ب  اين تحقيقات و بررسيةاگر هم  

 متن وقفنامه با متن مكاتبات رشيدي كه ةوقفنامه بود اين ترديد جا و مكاني داشت و اما با مقايس

ي قاب، ترديدي استني شواهد وجودي اين تشكيالت و سازمانها  عيةسند عملي اقدامات و قرين

كه نظر خواجه رشيدالدين بوده ساخته و پرداخته شده و  گذارد كه ربع رشيدي همانطوري نمي

هاي سياسي و  حسد و مكاريو توزي و بغض  متأسفانه كينه. است  برداري قرار گرفته مورد بهره

نظير در  ار عيني را از بين برده و امروز فقط آثار اين بنياد بيي مغولي و حوادث طبيعي آثيجو انتقام

همه تحقيق و تفحص در اسناد   جا دارد بعد از اين،بنابراين. است  مانده منابع و مآخذ تاريخي باقي

شناسي و حفاري علمي منسجم از  و منابع تحقيقات عملي و ميداني جديد براساس ضوابط باستان

  .عمل آيد تا بلكه حقايق عيني از دل خاك بيرون آورده شود ه بمحل بقاياي ربع رشيدي
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