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های فراگیر اجتماعی م( و بروز بحران31ق/7)قرن  با سلطه مغوالن بر ایران

های فقیر رو به فزونی نهاد و باید برای ساماندهی وضعیت آنان وکاهش گروه

اجتماعی تأمین شد تا ثبات و امنیت های مناسب حمایتی اتخاذ میفقر سیاست

های فرودست در آراء صاحب نظران گردد. موضوع فقر و توانمندسازی گروه

های میانه، از جمله خواجه نصیرالدّین طوسی، مورد توجه قرارداشت و نتایج سده

های معطوف به حمایت اجتماعی، توسط بخش خصوصی آن در تدوین برنامه

ی که خواجه رشیدالدّین فضل اهلل گرفت تا جاییا دولتمردان مورد توجه قرار می

همدانی، نظام حمایت از فرودستان در ربع رشیدی را برپا ساخت. در پژوهش 

قصد داریم به  حاضر، با تکیه بر اطالعات وقف نامه ربع رشیدی و منابع تاریخی،

های فرودست در آن زمان ها و نیازهای گروهاین پرسش پاسخ دهیم که اولویت

ها و ه سیاست و راهکارهایی برای رفع نیازهای آن گروهها بودند؟ چکدام

برقراری حمایت اجتماعی از آنان در پیش گرفته شد؟. برای بررسی موضوع 

ابتدا سیاست و راهبردهای اجرایی در ربع رشیدی شناسایی و استخراج و سپس، 

ظر ها و نیازهای فقرا و مساکین در دوره مورد نبا تجزیه و تحلیل آنها، اولویت

بازشناسی سرانجام برنامه اجرایی و راهکارها برای رفع نیازهای اصلی فقرا 

شود مدل حمایتی وی در کدامیک از الگوهای شد. در نهایت مشخص میتبیین 

 تأمین یا بیمه اجتماعی یا مدلی فراتر از این موارد شناخته شده، قرار داشت.

نظام حمایتی کارآمدی، نتیجه بررسی موید این امر است که در ربع رشیدی 

های فرودست طراحی شده بودتا با اجرای آن ثبات مبتنی بر شناسایی نیازهای گروه

های اجتماعی و امنیت پایدار در جامعه ایجاد و توانمندسازی تدریجی و رفع آسیب

 ها، محقق شود.   مرسوم در نزد آن گروه
 

همدانی، ربع رشیدی،  ایلخانان، خواجه رشیدالدّین فضل اهلل ها:کلیدواژه

 حمایت اجتماعی، فرودستان، جامعه آرمانی، فقر، فقرزدایی.

In the aftermath of the invasion and domination of 

the Mongols over Iran (7th century AH / 13th AD) 

and the emergence of widespread social crises of 

the lower class, it was necessary to adopt 

appropriate supportive policies to regulate their 

situation and reduce poverty, in order to ensure 

social stability and security. The issue of poverty 

and reconciliation of subordinate groups was 

considered in the opinions of medieval scholars, 

including Khajeh Nasir al-Din Tusi, and the results 

were drawn to the development of social 

protection programs by the private sector 

orgovernment to the extent that Khajeh Rashid al-

Din Fazlollah Hamedani, established a support 

system for the descent in the Rab'-e Rashidii. 

In the present study, based on the information 

of the Rab'-e Rashidii and historical sources, we 

intend to answer the question of what were the 

priorities and needs of the lower class groups 

financially at that time, what policies and solutions 

to meet the needs of those groups and has social 

protection been taken? The result of the review 

confirms that in the Rab'-e Rashidi, an effective 

support system was designed to identify the needs 

of subordinate groups, in order to achieve its 

sustainable stability and security in the 

community, and to gradually empower and 

eliminate the traditional social damage to those 

groups. 

 

Keywords: Ilkhanid, Khajeh Rashid al-Din Fazlollah 

Hamedani, Rab'-e Rashidi, social support, the lower 

class, ideal society, poverty, poverty reduction. 
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 مقدمه. 1

 موضوع، مسئله، سؤاالت: زندگی اجتماعی در جوامع

نظمی، تأمین های نظم و بیبا دغدغة دائمی در زمینه

امنیت اجتماعی و فردی، اشتغال و بیکاری، 

توانمندسازی مستمندان، سالمندی و در نهایت 

گران و کاهش تضادهای اجتماعی توأم بود و اصالح

نظران الگوهای مختلف تأمین و رفاه صاحب

نی اجتماعی را در قالب آراء مربوط به جامعه آرما

(Utopia ارائه کردند ) ،(83-82: 3131)نک: اصیل  .

حمایت از جامعه در قبال « تأمین اجتماعی»

های اجتماعی و اقتصادی )جنگ، بالیای پریشانی

ها، سالمندی و نظایر اینها( است طبیعی، بیماری

. در ابتدای قرن (6: 3121)ر.ک: مؤسسه عالی پژوهش، 

بیشتر در مفهوم بیستم، راهکارهای تأمین اجتماعی 

هایی در حمایت از و شامل سیاست» بیمه اجتماعی«

افراد ناتوان از رفع نیازهای زندگی خود بود. پس از 

های جهانی تأمین نیازهای اولیه مردمان وقوع جنگ

)بهداشت، غذا، پوشاک، مسکن، حمل و نقل و 

سوخت،...( به عنوان وظیفه دولت تعریف شد و 

به جای « تأمین اجتماعی»مة تدریج نظریه و برنا به

: 3133)ر.ک: نادران و دیگران، نشست « بیمه اجتماعی»

های های اخیر سیاست حمایت از گروه. در دهه(6

خاص، به سیاست ارتقاء استانداردها، شرایط و 

تری کیفیت زندگی کل جامعه، که مفهوم تکامل یافته

 (28تا: )ر.ک: قرایی مقدم، بی از رفاه اجتماعی است

های فراگیر تبدیل شد و اولویت با برقراری نظام

های بهداشت و درمان، خدمات آموزش ملی، معافیت

مالیاتی، حداقل دستمزدها، تضمین خرید محصوالت 

کشاورزی، تأمین مسکن، پرداخت یارانه مصرفی و 

. با این (6: 3133)ر.ک: نادران و دیگران، تولیدی بود 

تأمین اجتماعی وجود در دنیای گذشته هم نظام 

برقرار بود که با الگوی تأمین اجتماعی در نظام مدرن 

توان با شناسایی آن های آشکاری داشت، و میتفاوت

های تأمین اجتماعی در ها و ضرورتبه درک داللت

: 3112)ر.ک: زاهدی مازندرانی، جهان مدرن دست یافت 

. (Hong, 2001: 467-480تر موضوع در: ؛ بررسی کامل611

ها و راه کارهای اصالح رایند تکامل سیاستف

اجتماعی، با هدف افزایش رفاه و تأمین اجتماعی، 

چون امری تاریخی است که در تاریخ ایران نیز 

پیشینه دارد؛ از این رو، بازشناسی تجربیات و 

های تاریخی این بحث که البته در بازشناسی آموزه

، در فهم کنونی از مقوالت رفاه و تأمین اجتماعی

هایی جهت اصالح ایران بسیار مفید و حاوی درس

ها از این موضوع، برای ها و تعمیق برداشتنظریه

ریزان اجتماعی است، گذاران و برنامهسیاست

 ضروری است. 
حمله مغول و حاکمیت آنان بر جامعة ایران، 

مؤسسات اجتماعی و بروز  و تخریب گسترده نهادها

)ر.ک: به دنبال داشت تغییرات اجتماعی وسیعی را 

که  به بعد( 14/ 3: 3122؛ اقبال، 864-858/ 1: 3113بویل، 

ها ها، سیاستدر نتیجة آن وضعیت بسیاری از آموزه

و عملکردهای نهادهای قبلی ناکارآمد شد و باید 

ها، به منظور ها و سیاستبازاندیشی در نظریه

مدیریت جامعة بحرانی در وضعیت جدید اجتماعی 

های گرفت تا پریشانی و گسیختگییصورت م

های اجتماعی و جویی شود. پریشانیاجتماعی چاره

های روزمره و حاد اجتماعی را در اقتصادی، چالش

های فزاینده فقیر ایجاد و آنان را به بین اقشار و گروه

عوامل تهدید همبستگی و ثبات اجتماعی، امنیت 

و در این اجتماعی و فردی تبدیل کرده بود. از این ر

سر و بی»دوره، موضوع ساماندهی امور جماعات 

های چون گروه« فقیر و درویش و مسکین»، «سامان



 31 ران روزگار ایلخانی؛ نمونه: ربع رشیدی )تبریز(    حمایت از فرودستان در ای فر:شهرام یوسفی

 

 

مردان و اصلی مسکینان در جامعه، به دغدغة دولت

نظران اجتماعی تبدیل شد. به دلیل ناکارآمدی صاحب

الگوهای تأمین اجتماعی پیشین مشکالت فقر و فقرا 

های عمیقی برای و چالشبه مسائل اجتماعی تبدیل 

های اجتماعی، فرهنگی و حکمرانان و اجرای سیاست

 اقتصادی به وجود آورد.

باید با برقراری نظم اجتماعی، حکمرانان مغول می

های تأمین های جامعه را با اعمال سیاستچالش

اجتماعی، مدیریت کرده و امنیت اجتماعی و فردی را 

، 316: 3164طوسی،  )ر.ک:با ترویج نوعدوستی یا محبت 

شمار  به« عدالت اجتماعی»، که مظاهری از (852

رفت، برقرار سازند. تحقق این خواست مستلزم می

طراحی سیاست حمایت فرودستان و نهادهای مربوط 

بود. امری که در نزد خواجه رشیدالدّین فضل اهلل 

ق( در ربع رشیدی محقق شد. وی با 682-132)

عة معاصر، کارآمدی و شناخت اوضاع و احوال جام

های حمایتی و رفاهی ها و رویهناکارآمدی سیاست

های موجود حکومتی و بخش خصوصی و نیز آسیب

هایی که از نظر اصول نزدیک در این زمینه، سیاست

« تأمین و رفاه اجتماعی»به آن چه که امروزه با عنوان

از آن یاد می شود، در ربع رشیدی اجرا کرد که در 

ریزی و اجرا بسیار تکامل از نظر برنامه زمانه خود

های حمایت فقرا و یافته بود. در این بررسی روش

شود تا مشخص مسکینان در ربع رشیدی کاوش می

کنیم در این دورة سیاست حمایت اجتماعی از فقرا و 

مسکینان، کدام نیازهای آنان در اولویت قرار داشت؟ 

های یاستراهکارها جهت ساماندهی آنها چه بود؟ س

حمایتی مزبور به مفهوم تأمین اجتماعی نزدیک بود یا 

 بیمه اجتماعی؟.

 

 . روش بررسی2

برای بررسی موضوع ابتدا سیاست و راهبردهای 

اجرایی در ربع رشیدی شناسایی و استخراج شده، و 

ها و سپس براساس تجزیه و تحلیل آنها، اولویت

ا نیازهای فقرا و مساکین در دورة مورد نظر ر

بازشناسی و برنامه اجرایی و راه کارها برای رفع 

شود. در نهایت مشخص نیازهای اصلی فقرا تبیین می

شود مدل حمایتی وی در کدامیک از الگوهای می

تأمین یا بیمه اجتماعی یا مدلی فراتر از این موارد 

 شناخته شده، قرار داشت.

 

 . رویکرد 3

یچیدگی در دورة پیشامدرن و خاصه دورة مغول، پ

های اجتماعی فقر و مسکنت را در مسائل و آسیب

: 3166؛ پطروشفسکی، 61-63: 3161)ر.ک: ساندرز، جامعه 

گسترش داد و در  (361-361: 3155زاده، ؛ رجب38-31

پاسخ به این وضعیت خواجه رشیدالدّین فضل اهلل، 

مدل حمایتی جامع و فراگیری را در ربع رشیدی 

اجتماعی مزبور تأمین و اجرایی کرد. مدل حمایت 

های مشخص )خانواده رفاه اجتماعی برای گروه

وران و برخی صنعتگران و واقف، اهل علم، پیشه

« تأمین اجتماعی»نظایر اینها( تا مواردی که به مدل 

تر بود )تأمین و رفاه برای در مفهوم امروزی نزدیک

مسافران، وضعیت فوت، تأمین هزینه درمان و 

« بیمه اجتماعی»ن( و نیز مواردی که مواردی نظیر آ

ریزی جهت حمایت از افراد ناتوان از ـ برنامه امروزی

رفع نیازهای عادی زندگی روزمره خود مانند 

گرفت، ـ را در برمی بهداشت، غذا، پوشاک، مسکن

های اجتماعی بود که با رویکردی مبتنی بر آموزه

ساختاری و در چارچوب اعتقادات دینی به 
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ای نظام اجتماعی پرداخته و آن را فهم هچالش

. (345-348: 3126)برای تفصیل ر.ک: آزاد ارمکی، کرد می

های اجتماعی معطوف به شرایط این رویکرد با آموزه

های معناداری جوامع پس از انقالب صنعتی تفاوت

گیری از عنصر وقف در داشت. افزون بر این، بهره

تری را یافتهاین راستا، شرایط پیچیده و تکامل 

گونه مدل حمایت آورد. این امر مزیت اینوجود میبه

 رود.اجتماعی از فرودستان به شمار می
 

 . پیشینة بحث 4

های حمایت از فرودستان و تأمین در باب سیاست

ای در دست های میانه، سابقه مطالعهاجتماعی در سده

های نیست و اندک مطالعات نیز به بازشناسی آموزه

ت یا تأمین اجتماعی در قرآن و متون دینی حمای

ای به اند. همچنین اشارات پراکندهبسنده کرده

وضعیت پریشان رعیت در شماری مقاالت یا 

شود و بدیهی های تحصیلی و تحقیقی دیده میرساله

است آن سوابق با موضوع و رویکرد مد نظر در این 

 مقاله ارتباطی ندارد. 

و گروه منابع و مآخذ برای ساماندهی این بحث د

ای از کتب که مورد استفاده قرار گرفت: اول مجموعه

های حمایت و تأمین اجتماعی را آراء و نظریه

ای دربرداشت، و دوم مواردی از امهات متون اندیشه

( و اخالق ناصریو  نامهسیاستهای میانه )سده

، که اساس این تحقیق نامه ربع رشیدیوقفخاصه 

 دربارة ربع رشیدی بر این کتاب استوار است.   

 های میانه. مدل حمایت اجتماعی در سده4

ها و مقررات دین اسالم و تجربیات عملی آموزه

حکمرانان مسلمان در استقرار جامعة مطلوب در 

های حمایت اجتماعی و توجه به بردارنده سیاست

تأمین »با هدف  مقوله عدالت اجتماعی بود تا

زدائی شده و حد متوسط در محرومیت« اجتماعی

؛ زاهدی 885: 3124)قابل، زندگی مردمان برقرار شود 

. اختصاص شماری از (661-665: 3112مازندرانی، 

به  (34)مانند زکات، ر.ک: توبه، درآمدهای مالیاتی 

نیازمندان و محرومان یا تأکید بر حقوق محرومان بر 

و تکلیف  (886-885: 3124ک: قابل، )ر.ثروتمندان 

)ر.ک:  تکاثر، مسئوالن جامعه به رسیدگی در این امور 

به منظور حفظ  (881: 3124؛ نیز ر.ک: قابل، 88؛ صافات، 2

؛ 32: 3121)کرمی، انسجام، ثبات اجتماعی و ایمان بود 

. الگوی اوّلیّه تأمین (185-181نیز ر.ک قابل، همان: 

ی متعارف فقیران، بدهکاران، اجتماعی، تأمین نیازها

سرپناهان بود در راه ماندگان، بیماران، سالمندان، و بی

. با (33، 32-38جا؛ نادران و دیگران، )ر.ک: کرمی: همان

های تکافل )تأمین( ها و آموزهتکامل سیاست

های ایجاد اشتغال و تأمین معاش اجتماعی، سیاست

ها، از رشکستهافراد، رسیدگی و تأمین مایحتاج فقرا، و

: 3123)ر.ک: کرون، کارافتادگان و خسارت دیدگان 

؛ 1؛ حشر، 83)انفال،پرداخت دیه مقروضان  ،(533-531

های بیماران در نظر گرفته شد تا و هزینه (64توبه، 

های اجتماعی محرومان به سطح زندگی و شاخص

( 38: 3133)ر.ک: نادران و دیگران،حد متوسط جامعه 

 ,pullanهای مسیحیت، ن.ک: ایسه با آموزه)برای مقبرسد 

گذاری و عملکردها در جهت سیاست .(447-451 :2001

تأمین اجتماعی و با هدف اجرای عدالت اجتماعی در 

بود. در نزد مذاهب  (85-88تا: )ر.ک: رودنسون، بیجامعه 

شد مختلف این موضوع به اشکال مختلف طرح می

. میزان توفیق (35-21 :3131)در مورد شیعه، ر.ک: اصیل، 

ها، در اینجا سازی این سیاستها در اجرائیحکومت

 محل بحث نیست. 
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موضوع عدالت اجتماعی و تأمین و رفاه اجتماعی 

شناسی وضع ، که آسیب«مدینة فاضله»های در نظریه

انداز جامعة آرمانی یونان و جامعة موجود و چشم

( 66-64: 3138وندی، ؛ رستم3158)ر.ک: مجتبایی، ایران 

بود، بروز داشت. نیل به زندگی مبتنی بر نظم آرمانی 

عادالنه، برقراری سلسله مراتب و خویشکاری مردمان 
، 316: 3138وندی، ؛ رستم61-64: 3158)ر.ک: نامه تنسر، 

. نظریات عدالت آرمانی کهن در زمینه (381، 388

 13: 3158)ر.ک: مجتبایی، خویشکاری هر فرد در جامعه 

در  (11: 3121ـ کافی،  ؛ رجبی13-85: 3131بعد؛ اصیل، به 

، ابن (351-311، 18-13: 3131)ر.ک: اصیل، نزد فارابی 

)ر.ک: ، سهروردی (364-358)ر.ک: همان: سینا 

و شماری دیگر از  (881-886: 3138وندی، رستم

)ر.ک: اصیل، متفکران مسلمان )فردوسی، نظامی، سنایی 

: 3123به بعد؛ کرون،  385: 3158، به بعد؛ مجتبایی 31: 3131

بر محور اصالت  (51-53: 3138؛ بستانی، 828-111

زیست اجتماعی و تقسیم کار اجتماعی قوام یافته بود 

ها موظف به پاسداری از مدینة فاضله و و حکومت

های اجتماعی به فرودستان و برقراری حمایت

 بودند. تصور (535-531: 3123)ر.ک: کرون، نیازمندان 

های میانه چند محور اصلی بود: شهر زیبایی در سده

برابری، نبود حکومت، پارسایی، سازگاری و 

)ر.ک: اصیل، آمیختگی با طبیعت، فراوانی، دورافتادگی 

3131 :31-348) . 

تأمین و »های در دورة مغول نظریات و سیاست

و در ذیل آن حمایت از فرودستان، « رفاه اجتماعی

میراث نظری و عملی مسلمانان  تحت تأثیر دو عامل

)برای مقایسه ر.ک: اصیل،  در مباحث جامعة فاضله 

و وضعیت  (58-83: 3116به بعد؛ نبئی،  311: 3131

نیازمند  به بعد( 858: 3113)ر.ک: بویل، بحرانی جامعه 

های ژرف بود. خواجه بازاندیشی و نوآوری

با طراحی مدل  ق(،618-531)نصیرالدّین طوسی 

ایجاد تعادل در جامعه، در روند اصالح مناسبات 

نقش  (85: 3116)ر.ک: نبئی، اجتماعی و بازسازی آن 

ایفا کرده و حوزة نظری و عملی حکمرانی و 

گذاری اجتماعی در این دوره از آراء وی سیاست

متأثر بود. در آرای اجتماعی خواجه نصیرالدّین 

)ر.ک: « محبت»بر نظریة  عوامل بقای جامعه با تمرکز

، به عنوان به بعد( 852: 3164خواجه نصیرالدّین طوسی، 

مبنای اتحاد در جامعه چون تحقق کمال طبیعی و 

عامل بقای جامعه مد نظر بود. محبت،  اشتیاق و باور 

)خواجه فرد به همکاری با جامعه به مثابه تن واحد 

جامعه بود. در نظر وی  (852: 3164نصیرالدّین طوسی، 

دارای اصناف و سلسله مراتب اجتماعی متفاوت بوده 

هایشان، نایکسانی بین ها در تواناییو تفاوت انسان

آنها، « دواعی افعال»آنها ایجاد کرده، و اختالف در 

)خواجه نصیرالدّین طوسی، اهداف متنوع در نزد آنها 

شد. از این رو هدف حفظ را باعث می (858: 3164

در مسیر کمال یا تحقق مدینة انسجام و حرکت 

بود. در نظر  جا()همان« تدبیر یا سیاست»فاضله تحت 

، چنین است: «هیأت اجتماع اشخاص انسانی»طوسی 

اجتماع اهل »، «اجتماع اهل محله»، «اجتماع منزلی»

)همان: « اجتماع اهل عالم»، «اجتماع امم کبار»، «مدینه

از فرد تا و این ساختار و روابط اجتماعی  (855-856

. (856)همان: جامعة جهانی و تحت نظام ریاست بود 

در جامعة فاضله کار مفید انسان موجب سعادت 

و تعادل در تولید و  (834-832: 3163فرد، )ر.ک: تواناییان

کار »شد. می (362-366: 3131؛ اصیل،  148)همان: توزیع 

با کسب تجربه و تخصص در فنون با وجود « مفید

)ر.ک: نبئی، ب و خویشکاری اجتماعی سلسله مرات

دست  ، براساس استعدادهای افراد، به(53: 3116

کرد که آید. این امر تقسیم اجتماعی را پدیدار میمی
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هر بخش از جامعه )از رؤسا، اهل حکمت و تدبیر، 

مبلغان فضایل، پاسدار عدالت و قسط و مجاهدان و 

-24: 3116)ر.ک: نبئی، نظامیان، اهل معامله و صنعت( 

پرداختند. چون در جامعه سه به وظایف خود می (23

ها و اقشار اجتماعی، مراتب مردم ـ الیه سطح تعادل

ها وفق بر اساس استعداد ذاتی آنها، توزیع پاداش

ـ برقرار شود، هر گروه در جای  استعدادهای مردم

. حال اگر در (34: 3116)ر.ک: نبئی، گیرد خود قرار می

برای اعضای جامعه حد کفاف  نظام اقتصادی

)برطرف شدن ضروریات زندگی مانند درد گرسنگی 

و درد سرما(، عدالت در توزیع درآمدها )رفع حد 

میانگین نیاز اجتماعی(، رعایت اصل تقسیم کار از 

آموزی و تولید اجتماعی و برخورداری نظر تخصص

از مسکن )متناسب با نیاز اجتماعی و شخصی و 

)ر.ک: تواناییان فرد، حد مکان خاص( شغلی فرد و در 

محقق شود، تعادل برقرار  (148، 864-814، 851: 3163

گردد. براساس اقتصاد اخالقی، عدالت اقتصادی می

، 881)همان: در اثر نفی انباشت ثروت و جمع اموال 

شود. خواجه نصیر با حذف جاری می (816-811

ل عوامل تنازع در جامعه، مانند نابرابری در شک

مالکیت و دارایی، تمایل به کسب رتبه و اعتبار 

اجتماعی، رسیدن به شهوات و تمایالت نفسانی، نزاع 

و جایگزین  (348: 3116)ر.ک: نبئی، در آراء و عقاید 

به جای آن، امکان بقای حیات « محبت»کردن 

اجتماعی را طراحی کرد. با آنکه اصالحات راهبردی 

بود اما تأمالت « لهمدینة فاض»های طوسی طبق آموزه

های اجتماعی دورة مغول وی در راستای فهم بحران

پردازی به منظور خروج از وضعیت بحرانی و و نظریه

های فکری مناسب برای تضمین بقا ایجاد چارچوب

و استمرار حیات اجتماعی در آن دوران، 

 هایی برای فعاالن آن روزگار داشت. راهگشایی

خواجه رشیدالدّین فضل اهلل با آنکه تجربیات  

ویژه، حکمرانی و دانش تجربی سیاسی و، به

ریزی و اجرای اصالحات اجتماعی تجربیات برنامه

تری از طوسی  داشت و در دورة تاریخی بعد افزون

زیست، در کلیات مباحث جامعة مطلوب و از وی می

و بود. ای ارویکردهای اجتماعی وامدار نظام اندیشه

از جمله در زمینة طراحی جامعة مطلوب در ربع 

رشیدی، در چند محور تاثیرات آرای طوسی مالحظه 

شود: تعیین صفات و خویشکاری رؤسای ربع می

)متولی، مشرف، ناظر( و تأکید بر شرایط استحقاق و 

وظایف منحصر آنان چون افراد برگزیده و شایسته 

: 3156لدّین فضل اهلل، )ر.ک: رشیدابرای ادارة جامعة ربع 

، برداشت از مفهوم عدالت اجتماعی و (383

که  (21-26: 3116)ر.ک: نبئی، گانة آن های سهمؤلفه

رفت، و نظام مطلوب شمار میمبنای زندگی کامل به

حیات جمعی مبتنی بر سلسله مراتب و خویشکاری 

ـ اقتصادی  مردمان و مفهوم محوری تعادل اجتماعی

با نیاز اجتماعی افراد، تربیت )درآمد متناسب 

اجتماعی معطوف به کسب دانش فنی  و تأمین 

و مفهوم  (814-864: 3163)ر.ک: تواناییان فرد، مسکن( 

محوری تعادل اجتماعی اقتصادی )درآمد متناسب با 

نیاز اجتماعی(، برخورداری افراد از امکانات و 

امتیازات )مانند مسکن( و نحوة استقرار فضایی آنان 

بق سلسله مراتب اجتماعی، جهت پرهیز از اختالط ط

)ر.ک: رشیدالدّین فضل اهلل همدانی، جنس و ناجنس 

3156 :312 ،313 ،318). 

در این راستا با تمرکز بر یک جزء از مباحث 

ریزی و ادارة جامعه در دورة مغول، بر موضوع برنامه

حمایت از فرودستان در جامعة ربع رشیدی تمرکز 

جربة خواجه رشیدالدّین فضل اهلل را در کنیم و تمی

حوزة نظری و عملی، که به دنبال استقرار جامعة 



 37 ران روزگار ایلخانی؛ نمونه: ربع رشیدی )تبریز(    حمایت از فرودستان در ای فر:شهرام یوسفی

 

 

)برای دیدن بررسی نماییم مطلوب بود، بررسی می

 .(3131فر، مناسبات شهری و نقش وقف در آن، ر.ک:یوسفی
  

 . ربع رشیدی: مالحظات استقرار جامعة مطلوب5

خواجه رشیدالدّین فضل اهلل بنا به موقعیت  

ای که به عنوان دانشمند و سیاستمدار دورة مغول ویژه

فرد در این بحث دارد؛  داشت، موقعیتی منحصر به

های عمیق در ساخت رو بحرانزیرا تهاجم اقوام کوچ

حقوقی، اقتصادی و فرهنگی و شرایط پیچیده و 

از این وضعیت: )گزارشی ای را به وجود آورد آشفته

های و با تزلزل در نظریه (361-361: 3155زاده، رجب

های اخالقی و دانشی جامعه اجتماعی مألوف، بنیان

پردازی تر کرد. از این رو نیاز به نظریهآن را نابسامان

های اجتماعی جهت ساماندهی امور ریزیو برنامه

بود. امری که باید از یک نظریة کالن و راهبردی 

مد برای تبیین شرایط پیچیده اجتماعی بهره کارآ

های مؤثر برای خروج از بحران حلبرد تا راهمی

ارائه کند. در ( 361-361: 3155زاده، )رجبفراگیر زمانه 

چنین شرایط دشوار حکمرانی برنامه جامع اصالحات 

اجتماعی خواجه رشیدالدّین فضل اهلل و گروه موافق 

برای مالحظة جزئیات )وی طراحی و به اجرا درآمد 

/ قسم 8: 3111بحث، ر.ک: رشیدالدّین فضل اهلل همدانی، 

. در بازشناسی مقدمات و پیشینة تجربی و فکری سوم(

خواجه رشیدالدّین در این موضوع، باید به تجربة 

: 3128)ر.ک: لمبتون و کرک،  استقرار مجتمع شنب غازان 

های متقدم که خواجه و نیز بسیاری طرح (21-22

رشیدالدّین در مناطق مختلف ایران به اجرا درآورد، 

اشاره کرد. در واقع طراحی ربع رشیدی با تأمالت 

الزم در وجوه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی 

)بررسی تفصیلی جامعة آن روزگار صورت گرفته بود 

؛ نیز 3131فر، ساختار فضائی و عملکردی ربع رشیدی: یوسفی

. (Blair, Iranica, online edition ؛ Blair,1984,67-90ر.ک:

اگرچه نگاشتی که توضیح دهندة توجیهات اصلی 

برپایی این مجتمع باشد، اکنون در اختیار نیست، اما 

به ناگزیر باید از مسیر تجزیه و تحلیل ساختی و 

عملکردی مؤسسة مزبور، این موضوع را دریافت. 

در این هایی که  نامه،گزارهبراساس بررسی متن وقف

 رابطه قابل بازیابی است، به این شرح است: 

ریزی تأسیس الف. در روند طراحی و برنامه

مؤسسة ربع رشیدی، رویکرد حمایت اجتماعی از 

های اجتماعی، به ویژه فرودستان، مورد توجه گروه

 قرار داشت.

های مورد نظر، براساس ها و حمایتب. سیاست

استوار بود که  برداشتی از مناسبات مطلوب جامعه

نظران، به ویژه طوسی پیش از وی از سوی صاحب

 وصف شده بود. 

ج. برای پایداری نظام مالکیت و اجتناب از 

های مرسوم زمانه، مالکیت وقفی به عنوان آسیب

تضمینی برای موفقیت و به ثمر نشستن برنامة مورد 

 نظر بود، مد نظر قرار گرفت. 

ی از طریق اتکاء د. نهادینه کردن حمایت اجتماع

ضوابط و مقررات مربوط به پشتوانة نظامات حقوقی 

و شرعی موجود در جامعه بود. این مهم از طریق 

نگاشت ساختار جامعة مطلوب مورد نظر محقق شد 

نامه طرز گردش کار اجزاء خرد و و در وقف

 های کالن جامعه درج گردید. عرصه

ع، و. تلخیص تجربیات و تأمالت بانی مجتمع رب

مربوط به شرایط جامعه در زمانة وی بود که با فهم 

های های اجتماعی، نیازمندیدقیق از انواع محرومیت

ریزی جهت توانمندسازی های مختلف و برنامهگروه

 برخوردار صورت گرفت.  های کمگروه
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براساس مالحظات فوق، محورهای اصلی 

 های مورد نظر در تعیین عملکردی مجتمع ربعبرنامه

ها طراحی شده بود: حوزة رشیدی در این حوزه

دانش )آموزش، مهارت آموزی(، حوزة سالمت 

)بهداشت و درمان(، نان و آب، مسکن، شغل، بیمه، 

سرپرست، اخالق اجتماعی، امور رفاهی، افراد بی

 های اجتماعی. مدیریت فرآیند

براساس تمرکز مباحث این مقاله بر موضوع 

مه برنامه این نهاد از زاویه فرودستان است و در ادا

گذاری در راستای تحقق ریزی و سیاستبرنامه

اشکالی از تأمین، رفاه و بیمه اجتماعی، ویژه این 

 شود.های اجتماعی مطالعه میگروه

  

. نظام حمایت اجتماعی از فرودستان در ربع 6

 رشیدی

های اجتماعی از اهلل نظام حمایترشیدالدّین فضل

ها و ضوابطی در ر چارچوب سیاستفرودستان را د

نامة ربع رشیدی تدوین کرد. وی بنا به شناخت وقف

ای برای عمیق از مناسبات اجتماعی، نظام ویژه

 های فرودست طراحی و اجرا کرد. حمایت از گروه

های ما در باب موضوع، مربوط به دورة آگاهی 

تأسیس ربع رشیدی است و گزارشی از وضعیت آن 

عد در دست نیست و از این رو امکان در ادوار ب

ها، سنجش و ارزیابی میزان توفیق و اثربخشی برنامه

ها و راهبردهای واقف در استقرار جامعة سیاست

مطلوب و برقراری حمایت از فرودستان در 

مدت قابل بررسی نیست. در ادامه، براساس  دراز

چنین وضعیتی، نظام حمایت مورد بحث بررسی 

 شود: می

 

 

 های برنامة حمایت از فرودستان ها و بنیان. آموزه1-5

های حمایت از فرودستان در سیاست و برنامه

 چند محور اصلی به شرح زیر، قابل تشخیص است: 

. راهبردهای حمایتی در دو بخش 3-3-5

حمایت »اجتماعی، به شکل « خدمات»و « مساعدت»

از افراد نیازمند، تنظیم شد: « غیرمستقیم»و « مستقیم

طور مستقیم یک نیاز مدنظر قرار داشت و گاه به

طور راهکاری برای برطرف کردن آن تعبیه شده یا به

ا مالک هغیرمستقیم برطرف کردن نیازها و محرومیت

عمل بود. نیازهای محرومان به دو شکل نیاز دائمی یا 

موقتی تعریف و راهکاری متناسب برای هر نیاز، 

 شد. تعبیه و به کار برده می

ها، به تمایزات . در برقراری نوع حمایت8-3-5

شد؛ از اجتماعی و فرهنگی افراد به خوبی توجه می

و افراد جز آن، « مردمان متمیز»طور دقیق بین جمله به

تمایز گذاشته و برای هرکدام ترتیبی متناسب با شئون 

)برای نمونه، ر.ک: اجتماعی آنان در نظر گرفته شد 

. گاه در برخی (388: 3156همدانی، رشیدالدّین فضل اهلل 

ای مواضع تمایز فضایی بین دو گروه در برنامة روزانه

شد. نیز رعایت می (312)همان: چون نهار خوردن 

های اجتماعی که در باب امری که براساس آموزه

انسان، جامعه و مراتب درون آن وجود داشت و نیز 

 نظر به مصلحت عمومی جامعه، توجیه کننده نوعی

های جامعه در فضاهای عمومی، گزینی گروهجدایی

 براساس منزلت اجتماعی آنان بود. 

. اصل دیگر در حمایت اجتماعی از 1-3-5

آنان بود. در « امنیت غذایی»محرومان، برنامة تأمین 

این مورد نیازهای حداقلی آنان به خوراک روزانه در 

حد یک قرص نان و یک وعده غذای گرم، به عنوان 

، به صورت (368-364)ر.ک: همان: امة غذایی مستمر برن

ساالنه و با دستورالعمل بسیار دقیق در جزئیات و 
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های غذایی بود. این برنامه ترکیبات و وزن وعده

مفصل گرسنگی و کمبود مواد خوراکی مورد نیاز 

کرد و مانع از بروز روزانه فرودستان را برطرف می

از تدوام  های اجتماعی و فرهنگی ناشیآسیب

 شد. گرسنگی می

های حمایت . برای مؤثرتر کردن سیاست8-3-5

ها و ضوابط اجرایی از فرودستان، دستورالعمل

متناسب با آنها نیز در نظر گرفته شده بود. واقف به 

های این امر توجه داشت که ناآگاهی و محرومیت

شد متولیان های فرودست موجب میفرهنگی گروه

های ای مختلف مجال سوء استفادههامور در زمینه

گوناگون را پیدا کنند، از این رو ضروری بود برای 

ها، رسمیها و پرهیز از بیاجرای عادالنه برنامه

تدابیری در نظر گرفته شود. این تدابیر در شکل 

مقررات مستمر و ثابت در توزیع مواد خوراکی، 

 خدمات رفاهی و عمومی بود. 

های رفاهی در قالب مه. شماری از برنا5-3-5

های های عمومی بود تا هزینهسیاست برقراری یارانه

عمومی زندگی در ربع را کاهش دهد. این نوع 

تر از فرودستان را نیز در بر ها که جماعات عامبرنامه

گرفت، شامل تأمین امکانات ضروری زندگی بود؛ می

خدماتی چون تأمین روشنایی معابر و مواضع عمومی 

)همان: ، دسترسی به منابع رایگان آب (314-368: )همان

، (381-385)همان: ، ضوابط بازسازی موقوفه (383

 (835-838)همان: رایگان بودن حق آب مزارع و باغات 

های غیرمستقیم، گونه یارانهو نظایر این موارد. این

های عمومی زندگی در باعث کاهش قابل توجه هزینه

ساز رفاه اجتماعی برای هربع و در طوالنی مدت زمین

 های فرودست بود.  گروه

های . ضمانت اجرای دائمی برنامه6-3-5

نظر، بسته به وجود مدیران و کارمندان باورمند  مورد

ها بود. از این رو ضوابطی وضع شد گونه برنامهبه این

تا توجه و اهتمام مدیران ربع به حفظ ماهیت و 

حمایت از  ها و اجرای مقرراتچارچوب سیاست

محرومان را تضمین نماید. مقررات سخت در مورد 

اخالق اداری، سالمت مالی و پایبندی به اهداف 

های تصدی مناصب در ربع بود ها از اولویتبرنامه

 . (388-381)ر.ک: همان: 

های های مورد نظر شاخصه. در برنامه1-3-5

تأمین اجتماعی مورد توجه قرار داشت: اصل تأمین 

درآمد و تعیین دست مزد، اصل برخورداری حداقل 

متناسب افراد فرودست از درآمدها و امکانات 

اساس نظامی از باز توزیع درآمدها،  مختلف ربع بر

توجه به اصل تقسیم کار اجتماعی و تخصص گرائی 

مندی افراد از فواید و نتایج این امر، در مشاغل و بهره

فرد و  تأمین حداقل سرانه مسکن ضروری برای هر

ها بر اساس مفهومی از ها. این شاخصهخانواده

های جامعة آرمانی ، مبتنی بر آموزه«عدالت اجتماعی»

 متفکران مسلمان بود که مورد بحث قرار گرفت.  

. در کنار برنامة جامع حمایت و تأمین 2-3-5

های برخوردارتر، بستههای کماجتماعی، برای گروه

شده بود. به عنوان مثال ویژة تأمین اجتماعی طراحی 

های غالمان، به عنوان گروهی خاص در مورد گروه

از فرودستان، رویکردی اتخاذ شده بود که نیازهای 

های ضروری زندگی اینان گزینش شده و روش

رسیدگی به آن موارد به صورت بسیار جزئی در نظر 

،  ـ ـ بازنشسته شدن گرفته شده بود. از مقررات تقاعد

یگزینی فرزندان الیق آنان به مناصب تا شیوة جا

پدران، تصدی غالمان جوان در مشاغل براساس 

انداز بخشی از تخصص، مقررات مربوط به پس

اش درآمد غالمان به منظور تأمین آینده وی و خانواده
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و تعهدات مدیریت ربع در پرداخت سهم کارفرما، و 

 . (356-354)همان: دیگر موارد نظیر 

ای حمایتی و تأمین اجتماعی همجموعه سیاست

این دوره، در برخی جزئیات سیاستی و روشی، فراتر 

 از زمانه بود. 

ها و راهکارهای اجرایی برنامة مرور سیاست    

حمایت و تأمین اجتماعی فوق، در قالب چارچوبی 

این چنین قابل بازطراحی است: توجه به اصل عدالت 

های زندگی و درآمدها و در توزیع فرصت

برخورداری از امکانات جامعه در حد پذیرفته شده 

زمانه؛ و اصل ممانعت از گسترش فقر و خروج 

تدریجی فقرا از موقعیت فرودستانه. خواجه 

های ناشی از رشیدالدّین در نظام مدیریتی ربع آسیب

های کاهلی مدیران مجتمع و فرسایش تدریجی برنامه

ر نظر بینی کرد و دحمایتی از فرودستان را پیش

داشت با تعببة مقررات ویژه، مانع وقوع آتی آن 

گذارهای حمایت و ها شود. درواقع سیاستآسیب

ای بود که با گذشت تأمین اجتماعی در ربع به گونه

های زمان و گردش امور مجتمع ربع طبق برنامه

طراحی شده، توسعه اجتماعی مطابق با الگوی مدینه 

 فاضله را محقق کند.

 های حمایت و تأمین اجتماعی در ربعه. برنام8-5

ها و اصول کلی که خواجه براساس سیاست

رشیدالدّین فضل اهلل، جهت حمایت از فرودستان در 

ها و گذاری کرده بود، برنامهجامعه ربع طراحی و پایه

های اجرایی خاص و مشخص برای عملی راهکار

ها تدوین و عملیاتی شد. در بررسی کردن آن سیاست

ها و نیز شروح ای این سیاستپایه سند

نامه ربع رشیدی، های موجود در وقفدستورالعمل

های مزبور قابل استخراج است. اهم رئوس برنامه

آنچه در این خصوص بازشناسی شد به شرح زیر 

 است: 

 . برنامه تأمین خوراک مورد نیاز روزانه3-8-5

اهلل به منظور تأمین دائمی یکی رشیدالدّین فضل

ای ترین نیازهای روزانه فرودستان برنامهز مهما

سطحی طراحی کرد تا به نحو مؤثری حداقل  چند

خوراک روزانة مورد نیاز این افراد در دو شکل 

غذای گرم روزانه و اعطای مقدار مشخصی نان به 

آنان تأمین گردد. با عنایت به فرهنگ غذایی آن 

عنوان ترین جزء تغذیه بود که بهدوران، نان اصلی

روز کفاف یک وعده غذای گرم برای یک شبانه

داد. بر این اساس سیاست زندگی نیازمندان را می

حمایت از محرومان در شکل تأمین مواد غذایی الزم 

شد، روز، که به صورت دائمی اجرا میدر طول شبانه

ها ای برای گذران این گروهانداز امیدوار کنندهچشم

ی اجرایی این سیاست،که در هاکرد. رویهایجاد می

 ادامه می آید، بسیار سنجیده تعیین شده بود:   

 تأمین نیازهای روزانه: غذای رایگان   -الف

برنامه طبخ و توزیع غذای گرم روزانه در بین 

نیازمندان و محرومان جامعة ربع رشیدی، از مقررات 

های کرد. نخست باید گروهای پیروی میویژه

شدند. الگوی مشمول این حمایت شناسایی می

طراحی شده برای اجرای تغدیه رایگان نیز با 

 ای توأمشناسانهمالحظات اجتماعی، فرهنگی و روان

بود، تا به طور ضمنی از طریق اجرای این برنامه 

ها نیز رشد اجتماعی و نظم بخشی به رفتار این گروه

محقق شود. وجه فرهنگی و تربیتی در این برنامه، از 

نظر رعایت شأن این افراد در جامعه، نیز مد نظر قرار 

داشت. گروه هدف این برنامة تأمینی نیز گروه 

ند که به طرق مختلف بود« درویشان و مساکین»

 شد. شناسایی و مشخصات آنها ثبت و ضبط می
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سپس برای طبخ و توزیع غذا بین درویشان و 

در محلی معین در بازار « دیگ مسکینان»مساکین 

و روزانه  (381)همان: شهرستان رشیدی تعبیه شد 

شد. میزان صد کاسه طعام پخته و توزیع می یک

ر کاسه یک وحجم غذا دقیق مشخص بود و در ه

پاره گوشت )خمس یک من(، با دو عدد نان )نان 

سیجانی، وزن حدود نیم من(، به هر یک از نیازمندان 

شد. ظاهراً کیفیت این آش، با آش داده می

ها تفاوت داشت. این آش« دارالضیافه ربع رشیدی»

شد. باید نحوة باید در شب پخته و در روز توزیع می

گرفت که یفیتی صورت میطبخ و توزیع این غذا با ک

به مانند آش پخته شده در روز باشد. چون به این 

شد، از گروه از نیازمندان فقط غذای روزانه داده می

 این رو مراقبت در توزیع غذا اهمّیت داشت. 

نوع دوم تغذیة رایگان، مختص گروه دیگری از 

محرومان بود، یعنی مسافران نیازمندی که به ربع 

اینان هر روز در مکانی معین غذا  شدند.وارد می

خوردند و برای شب نیز جیرة غذایی دریافت می

. تا سه روز غذای شب و روز (388)همان: کردند می

مردمان »اینان تأمین بود. به این افراد مسافر نیازمند 

شد تا به تفاوت پایگاه و شئونات گفته می« غیرمتمیز

ه شود. غذای اجتماعی آنان از افراد برخوردار اشار

 این افراد نیز از دیگ درویشان بود: 

ایشان را از دیگ درویشان معین شده که آش 

بدهند، از آنجا خورند نه از دارالضیافه. و ایشان به 

 دارالمساکین که آنجا آش مسکینان معین شده روند

 . (381)همان: 

های محروم بر این اساس، پایین ترین ردة گروه

دارالمساکین )غذاخوری مساکین و در ربع، در 

 کردند.ها( تجمع میخانمانبی

نوع سوم تغذیة رایگان مختص گروه دیگری از 

شد و مستمندان بود که در دارالمساکین توزیع می

حاوی یک وعده غذای گرم و یک قطعه نان بود. در 

های دیگری از این جماعت دارالمساکین گروه

شخصات اینان به شدند. به احتمال مپذیرفته می

ای وجود داشت و ضوابط صورت ثبت و ضبط شده

بسیار سختی برای نحوة ورود، خوردن غذا و خروج 

آنان از دارالمساکین وضع شده بود: دَر مطبخ با 

شدند. نحوه ورود چنین ترتیباتی باز و افراد وارد می

این مکان صد نفر را وارد، سپس در را « بواب»بود: 

شد تا و فقرای وارد شده بسته میبا کمک درویشان 

مانع از ورود افراد زائد بر ظرفیت شوند. چون افزون 

شد. اگر افراد بیشتری وارد بر صد آش توزیع نمی

باید از آش و نان آنان چیزی کم کرد و "شدند، می

. چون افراد (388)همان:  "به آنان که زیادتر آمده داد

فر یک کاسه شد. به هر ننشستد، غذا توزیع میمی

شد. ترتیب خوردن و آش و دو قطعه نان داده می

بردن تفاوت داشت. اگر آش در دارالمساکین خورده 

آش را در کاسة سفالین « مرتب»شد، یک نفر می

کرد. سپس همه در یک صف نشسته و پس سرو می

از استقرار همگی، توزیع غذا از صفی که به جانب 

شد: ن شروع میراست نزدیک در قرار داشتند، چنی

نفر بلند شده و نزدیک دیوار مشبک مطبخ  5اول 

داند و می« مرتب»رفته و کاسه سفالین خود را به 

معیار شده، دو پیمانه آش در « کفچلیز»با « مطبخی»

ریخت و یک پاره گوشت، که خمس یک کاسه می

گذاشت و با دو عدد نان به وی من بود، در آن می

گرفتند و به جای خود را مینفر اول غذا  5داد. می

گشتند و پنج نفر بعدی، تا پایان صد نفر، غذا و برمی

ها در را قفل «فراش»نان دریافت کنند. در این زمان 

داشت تا پس از اتمام غذا بازرسی و بسته نگاه می

از بازگرداندن « فراش و مرتب»شد تا آغاز می
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شدند و بعد درها باز صد کاسه مطمئن مییک

د. اگر کسی موقع دریافت غذا با دیگری جنگ شمی

غذای او را بین بقیه حضار توزیع « مرتب»کرد، می

جو بیرون کرد و با کمک دیگران آن افراد هنگامهمی

 . (388)همان: شدند انداخته می

افراد متصدی امور تغذیه رایگان باید معتمد، امین 

در حوائج آن »و متدین بوده، از مسکرات دوری و 

یانت نکنند. آش پاک پزند و خوش طعم. دیگ و خ

. نوع گوشت آش فقرا  (388)همان:« کاسه پاک دارند

گوشت گوسفند بود و اگر نبود گوشت گاو باید 

شد. برخی اقالم مانند کرنب، شلغم و گزر طبخ می

ها به آش داشت. افزودن سبزیباید در آش وجود می

یاز و مانند گندم، برگ چغندر، اسفناج و برگ پ

عدس و نمک و گشنیز و زیره، جهت خوش بو و 

الزامی بود. همه این  (385)همان: مقوی کردن غذا 

شد. توزیع غذا برنامة غذایی باید به دقت رعایت می

گرفت در موقع چاشتگاه و شب هنگام صورت می

و دارالمساکین محل رجوع روزانه فقرا  (383)همان: 

 رم بود.جهت دریافت و تناول غذا و نان گ

 تأمین حداقل نیاز غذایی روزانه: نان رایگان -ب 

تأمین نان رایگان فرودستان در ذیل برنامة 

حمایت خوراک روزانه آنان بود که ضوابط کلی این 

نامه آمده وقف« شروط نان دادن»برنامه در بخش 

. بعضی از آن شروط عبارتند (368-364)همان: است 

وجود داشت؛ نان در  از: مکان معین برای توزیع نان

ها و شد؛ دستورالعملوقت مشخص توزیع می

ضوابط دقیق در این مورد وجود داشت: وزن کردن 

نان، نحوه توزیع نان، وظائف مسئوالن در نظارت بر 

این روند، شیوه تعیین کیفیت طبخ نان و مواد تشکیل 

گیری فرهنگی دهنده نان. جزئیات برنامه مزبور جهت

جرای سیاست حمایت اجتماعی را و اجتماعی در ا

کند. پرورش شخصیت فرد نیازمند، آشکار می

جلوگیری از بروز نوسانات قیمت مواد اولیه و غالت 

در میزان و کیفیت نان، با روش انبار کردن غالت 

مورد نیاز، ممنوعیت هرگونه احتکار رزق مردم و 

مبارزه با این عمل در این جهت بود. حتی دستوری 

جایگزینی مواد غالت با اقالمی چون در مورد 

گاورس، در ایام بروز قحطی صادر شده بود 

مردم ]محروم[ که همواره به واسطه این ». تا جا()همان

ای خورند، محروم نمانند و تدارک و تالفی ترتیب لقمه

ها . این سیاست(368)همان: « بدان گاورس توان کرد

ست حمایتی مانع از بروز نوسان در اجرا و آثار سیا

تأمین نان روزانه مردم نیازمند بود و از شکست 

های محروم جامعه در ایام سختی جلوگیری الیه

های این روال در های مقابله با آسیبکرد. سیاستمی

 نامه تعیین شده بود.وقف

برنامة توزیع نان چنین بود: مسئوالن نان پخته 

بخ مط»شده، با کیفیت یکسان، در ربع رشیدی را به 

، در بازار شهرستان ربع رشیدی، برده «آش مسکینان

کردند. نان مزبور به همراه و طبق دستور توزیع می

 شد. آش در دارالمساکین بین مستمندان توزیع می

. حمایت از گروه محروم از حقوق 8-8-5

 اجتماعی 

غالمان مقیم ربع رشیدی از نوع دیگری از     

با  33در فصل  حمایت اجتماعی برخوردار بودند.

)همان: « در باب غالمان وقف ربع رشیدی»عنوان 

هایی تعیین شد، که اهم آنها بدین سیاست (354-356

باغبانی، »های قرار بود: غالمانی که در یکی از رشته

کردند، افزون بر کار می« زراعت و عمارات باغات

دستمزد مقرر، یک  چهارم از درآمد حاصله را 

به غالمان باغبان سه سر ماده گاو  کردند؛دریافت می

شد تا بزرگ کنند؛ رئیس گروه غالمان یک داده می
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چهارم محصوالت این گاوهای وقفی از قبیل شیر، 

ماست، روغن و گوساله را برداشته و مابقی را به 

سپرد؛ به هر باغبان دو مرغ و چهل موقوفه می

شد تا زنان و کودکانشان پرورش مرغ داده می تخم

د و از محصول سه ربع به آنان و یک ربع به دهن

ها از این محل در موقوفه اختصاص داشت؛ دریافتی

 شد. ای نگاهداری میخزانه

انداز، درصدی از درآمدهای گروه از محل پس

غالمان، بنا به شرح ذیل، باید برای حفظ شمار 

های غیرمترقبة آنان جامعة غالمان یا تأمین هزینه

ن موارد شامل پرداخت مخارج شد. ایهزینه می

بضاعت، یا اطفال و ایتام و بیوه زنان غالمان بی

های کفن های از کار افتادگی، یا پرداخت هزینههزینه

شد. اگر الزم بود غالم یا کنیزی و دفن آنان می

خریداری و جایگزین آنان شود، نیز از این محل 

و . سایر  آنچه که غالمان (355)همان: شد هزینه می

فرزندان آنان درآمد داشتند، تا سه ربع، صرف امور 

کردند و یک ربع جهت موقوفه ضبط زندگی خود می

شد و از این محل هزینه خرید غالمان یا کنیزان می

تامین می شد تا عدد غالمان و کنیزان موقوفه ثابت 

 .(355)همان: باقی بماند 

متولی موقوفه در صورت فوت غالم یا از 

کرد و اگر او، پسرش را جایگزین پدر می کارافتادگی

پسری نداشت، از محل درآمدهای غالمان، یک غالم 

داد. اگر زن جدید خریداری و به جای او قرار می

مرد کنیزی از مال موقوفه خریداری و به غالمی می

دادند و اگر کنیزی در موقوفه بود، او را جای او می

موظف بود به . متولی (353)همان: دادند به وی می

وضعیت فرزندان غالمان رسیدگی کند. وی هریک را 

ای مانند خطاطی، قوالی، موافق طبع او در حرفه

نقاشی، زرگری، باغبانی، کهریزکنی، دهقنت، معماری 

گمارد. دانست، میو سایر حرفی که مصلحت می

ترجیح با فراگیری حرفة پدری بود و در هر حال 

شدند که احتمال موفقیت یای گمارده منباید به حرفه

. از محل دست مزدهای (353)همان: در آن کم باشد 

شد این فرزندان یک پنجم جهت موقوفه ضبط می

های آنان بعد های سرپرستی خانوادهتا صرف هزینه

محتاج کسی ». طوری که (358)همان: از فوتشان شود 

. (351)همان: « دیگر نشوند و مکفی المؤونه باشند

ای را زیر نظر متولی غالمان که حرفهفرزندان 

گرفتند، بعدها تحت نظر وی به کار گمارده فرامی

 شدند یا به جای پدر یا به نسبت مزیت آنان می

... از مرتبه علیا و وسطی و سفلی کاری مناسب 

حوالت کند، از تحصیل اموال و مناالت وقف و 

ها و شحنگی و معتمدی مواضع وقف و عاملی دیه

و سرکاری و سرهنگی و فراشی و بوابی و  معماری

 .(358)همان: خازنی 

های بر این اساس گروه غالمان موقوفه و خانواده

ای مشخص به کار پرداخته و آنان، طبق برنامه

سرنوشت فرزندان و خانواده آنها، پس از درگذشت 

پدر خانواده، تحت سرپرستی متولی موقوفه 

گی غالمان یا بیمة آمد. نوعی از بیمة بازنشستمی در

های از کار افتادگی )از برخی وجوه مشابه رویه

های حمایت اجتماعی بود که معاصر( چون برنامه

مانع از شکست اجتماعی این گروه فرودست در 

جامعة ربع در اثر نوسانات اقتصادی و حوادث 

شد. البته توارث در قید و بندگی خارج از مختلف می

دقایق زندگی و  این بحث است، اما رعایت

های اجتماعی فراروی آنان و تعبیه بیمه و آسیب

های اجتماعی خاص برای غالمان به عنوان  حمایت

 رفت.ای مترقی در زمانه خود به شمار میبرنامه
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 . برنامه تأمین بهداشت و سالمت 1-8-5

در برنامة جامع تأمین اجتماعی ربع امر سالمت 

ساکنان و به ویژه افراد محروم در مؤسسة دارالشفاء 

ساماندهی شده بود. یک طبیب  نامه(وقف 3)ر.ک: فصل 

وقت به کار مشغول و داروی مورد نیاز بیماران  تمام

)مطالعه اجتماعی شد توسط مؤسسة دارالشفاء تأمین می

Khafiاین موضوع:  pour, 2012: 97-177) برنامة تأمین .

های مختلف از مجاور، مسافر و عمله سالمت گروه

گرفت. دو روز در هفته )دوشنبه و را در بر می

پنجشنبه( اختصاص به پذیرش عام بیماران از سکان، 

مجاوران و مالزمان ربع و شهرستان و حتی مردمان 

های بندی گروههمسایه داشت. روشن است درجه

از نظر تقدّم در رسیدگی به احوال آنان مد  اجتماعی،

. دقایق دستوالعمل (386نامه، )ر.ک: وقفنظر بوده است 

واقف در نحوة رسیدگی پزشکی و معاینه، بستری 

کردن بیماران، خوراندن انواع داروها تا ضوابط کفن و 

های جزو حمایت (381)همان: بضاعت دفن افراد بی

بع بود. بدون تردید های فرودست رمستقیم از گروه

سیاست سالمت در ربع، از جمله امور رفاهی و تأمینی 

های بود که منافع کل جامعه ربع و کاهش هزینه

 اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بعدی را در پی داشت.

عنایت واقف به رعایت بهداشت عمومی در 

های جامعة ربع در باب نظافت و بهداشت غذاخوری

انقاه، دارالضیافه و سایر ، خ(312)همان: عمومی 

های دهندة جنبهنشان (312)همان: های عمومی مکان

پیشرفتة سیاست سالمت و بهداشت فرودستان در 

 ربع بود.

 . حمایت از زنان سرپرست خانوار 8-8-5

متولی موقوفه باید به امور همه بیوه زنان، به ویژه 

)ر.ک: فصل زنان )ارامل( نیازمند رسیدگی کند  بیوه

. وی باید درصد مشخصی از درآمد نامه(دهم وقفهف

را صرف  دینار نقد رایج تبریز(854)هر سال بالغ برموقوفه 

زن که درویش و  صد نفر بیوهسرپرستی امور یک

زنان، دو محتاج بودند، نماید. به هر یک از آن بیوه

خریده، ریسیده و « پنبه محلوج»شد تا دینار داده می

زندگی خود را اداره کنند  بفروشند و از آن محل

. البته این امر نیاز به رسیدگی در ابعاد (835)همان: 

مختلف داشت که از وظائف متولی و عوامل او 

رفت. سیاست توانمندسازی و حمایت شمار می به

غیرمستقیم از زنان سرپرست خانوار در شکل 

ای اندازی کسب و کار خانگی هنوز چون رویهراه

 ابطه، مورد توجه است.کارآمد در این ر

 . تعیین حداقل حقوق و دستمزد  5-8-5

حمایت از منافع کارورزان نیز در ربع مورد توجه 

بود: بنا به تناسب حجم و نوع کار هر فرد و نیز در 

ارتباط با نیازهای اجتماعی و موقعیت اجتماعی آن 

افراد، مقرراتی در باب دستمزدهای آنان وضع شده 

داخت جنسی و نقدی صورت بود. به افراد پر

گرفت تا قدرت خرید آنان حفظ و تعادل در می

مرتزقه ربع »جامعه رعایت گردد. این افراد که 

ای منظم در طول نام داشتند، براساس برنامه« رشیدی

کردند. در برنامة روز و حین کار غذای گرم تناول می

مزبور سیاست حمایت از کفایت درآمد خانوارها نیز 

نامه از . در وقف(316-313)ر.ک: همان: بود مد نظر 

بینی افزایش ساالنه درآمدها بحثی نشده است. پیش

های حمایتی خواجه رسد براساس سیاستبه نظر می

بینی شده و نیز تکیه بر ثبات درآمدهای موقوفه، پیش

های عوامل ربع تکافوی زندگی که ثبات پرداخت

 ت. های مختلف خواهد داشآنان را در سال

 سرپرست . حمایت کودکان بی6-8-5

برای نگاهداری و « التعلیم بیت»در ربع مرکز 

آموزش ایتام وجود داشت. ده نفر ایتام مستحق، از 
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افراد جامعه ربع، در این مرکز تحت سرپرستی قرار 

داشتند. در مرکز یک معلم و یک اتابک متأهل، به 

. (315مان: )ر.ک: هکرد می« تعلیم قرآن بر عادت»اینان 

به هر نفر یتیم ساالنه مبلغی نقد و میزانی نان روزانه 

رسد مقرری . به نظر می(315)همان: شد پرداخت می

انداز ساالنه نقدی آنان توسط اتابک یا متولی پس

شد و پس از خروج آنان از دارالتعلیم به عنوان می

 گرفت. سرمایه شغلی آنان مورد استفاده قرار می

اگر از ایتام غالمان بودند با دریافت  این افراد

های خاص مکمل، به شغل پدری گمارده آموزش

شدند. در غیر این صورت با نظر متولی در می

های مورد نیاز ربع آموزش الزم را دیده و به رشته

شدند. اگر اینان از فرزندان مستحق کار مشغول می

ده و دیگر کارکنان ربع بودند نیز باید ابتدا آموزش دی

شدند. سپس متناسب با نیاز موقوفه به کار گمارده می

گونه نظام حمایت اجتماعی و تعلیم و تربیت این

سرپرست، تدبیری عالی برای رایگان کودکان بی

 فقرزدایی از فرودستان بود. 

 . تأمین اقالم ضروری زندگی  1-8-5

تأمین آب رایگان برای مصارف شرب، مصارف 

ها )کاغذ ها، مصارف کارگاهممنزل، باغبانی، حما

، (843-835)همان: های منازل خانه و غیره( و باغچه

های رفاهی و حمایتی در ربع بود. در زمرة سیاست

های فوق برای در نظر گرفتن هر محور از معافیت

های بهداشتی و تقویت اقتصاد خانوار، زیرساخت

ب ویژه فرودستان بود. استفادة رایگان از آسالمت، به

جهت مصارف جاری شهریان چونان یک تسهیل 

ویژه مهم و عامل توسعة رفاه عمومی در  جامعه و به

های فرودست از امکانات بهداشتی برخورداری گروه

و شرب بود. البته قاعدة تأمین آب زراعت و 

 پرداخت حقابه جدا از مصارف عمومی ربع بود.

 .تأمین مسکن ارزان2-8-5

اجتماعی و رفاهی و نیز در سیاست جامع تأمین 

برخوردار و های کمبه منظور حمایت از گروه

فرودست ربع، برای تأمین نیازهای اساسی چون 

هایی تدارک دیده شده بود. البته در مسکن، برنامه

برنامة مزبور، راهبردهای اجتماعی دیگری چون اصل 

گزینی افراد، طبق منزلت اجتماعی آنان، نیز مکان

نظر بود. ساکنان متأهل ربع که جزو کارکنان گزیدة  مد

زمینی را برای احداث « محله صالحیه»ربع بودند، در 

خانه دریافت کرده و در ازای آن به موقوفه اجاره 

. با این روش مشکل (321-328)همان: پرداختند می

شد و تأمین مسکن برای افراد فرودست برطرف می

ر از مزایای رفاهی ربع را در نتیجه امکان استفادة بیشت

های مجرد نیز بر اساس آوردند. دیگر گروهدست میبه

های موجود در توانستند از خانهضوابط مربوط، می

 فضای ربع یا شهرستان استفاده کنند. 

ها و شرایط استفادة افراد و فرودستان از حجره

های واقع در ربع تابع مقررات و نظر متولی بود. خانه

د غالمان، باغبانان، کهریزکنان و دیگر اشاره ش

با دریافت زمین،  (338)همان: های فرودست گروه

کردند. با این روال خانه ساخته و اجاره پرداخت می

های اصلی تأمین مسکن حذف و بخشی از هزینه

های فرودست سهمی از درآمدهای خانواده

بندی شد. در این بحث موضع منطقهجویی میصرفه

های نظر توزیع مکانی افراد برخوردار و گروهربع از 

فرودست از منظر دیگر هم قابل طرح است، که در 

 مجال خود باید بررسی شود.

 ماندگان و مسافران. حمایت از در راه3-8-5

و « غربا»طیفی از افراد نیازمند در جامعة ربع 

های مجتمع بودند که از حمایت« مسافران درویش»

های صوفیه یا به عنوان مثال گروهشدند. برخودار می
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شدند، در این شمار نیازمندانی که به خانقاه ربع وارد می

« افزارپای»بودند. مقرر بود به اینان وجهی جهت تهیه 

پرداخت شود و به مدت سه روز پذیرایی شوند و از 

اغذیة رایگان نیز استفاده کنند. بعد از سه  روز، نیم 

نة سفر تا مقصد یا ادامة مسیر دینار رایج به عنوان هزی

ها در سال شد. سرجمع این حمایتبه وی پرداخت می

برای چهارصد درویش، دویست دینار رایج تبریز بود. 

اگر چهارصد درویش مستحق نیامد و دویست دینار 

افزار هزینه نشد، آن را به دیگر درویشان که پای

ا . این فقرا ت(848-841)همان: دادند نداشتند، می

که در ربع اقامت داشتند مورد حمایت بودند و هنگامی

شدند. این سیاست ای راهی میسپس  طی برنامه

مسافران و غربای در راه مانده بود. البته به « ترحیب»

مسافران گزیده و دارای مکنت طور دیگری رسیدگی 

که با شیوة رسیدگی به مسافران  (381-383)همان: شد می

 ت داشت.غریب و درویش تفاو

 

 . نتیجه 6

های تأمین اجتماعی و حمایت از سیاست و برنامه

فقرا که در روزگار ایلخانی در ربع رشیدی اجرا شد، 

های اجتماعی ناشی از معطوف به مسایل و آسیب

هجوم صحراگردان به جوامع شهری و بروز بحران در 

روابط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه بود. 

رالدّین طوسی و خواجه براساس آرای نصی

رشیدالدّین فضل اهلل، برنامة جامعی برای تأمین و 

حمایت از فرودستان به اجرا درآمد. در الگوی مورد 

نظر عناصری از الگوی تأمین و رفاه )مواردی چون 

های رسیدگی به امور مسافران تنگدست، تأمین هزینه

های ناگهانی به افراد، فوت، بیماری و درمان، خسارت

سرپرستی و تأمین اطفال و بیوه زنان( و نیز مواردی 

از الگوی بیمه اجتماعی )بازنشستگی، مستمری، 

های الزامی(، وجود داشت و برنامه حمایت از هزینه

افراد ناتوان از رفع نیازهای عادی زندگی روزمره 

)مانند بهداشت، غذا، پوشاک، مسکن( اجرا شد. 

ن بود: حوزه محورهای اصلی برنامه مورد نظرچنی

آموزی(، حوزه سالمت دانش )آموزش، مهارت

)بهداشت و درمان(، نان و آب، مسکن، شغل، بیمه، 

سرپرست، اخالق اجتماعی، امور رفاهی، افراد بی

های اجتماعی. این موارد بر اساس مدیریت فرآیند

های ها و شرایط جامعه آن روزگار اولویتآسیب

ن بود. برنامه حمایت و تأمین اجتماعی فرودستا

ها، ترکیبی از انواع تدوین شده برای این گونه اولویت

های رفاه یا تأمین اجتماعی تکامل یافته در دوره مدل

 معاصر بود.

ها و راهکارهای عملی حمایت از سیاست

م، 31ق/ 1محرومان و فرودستان در جامعة سده 

بازتابی از قواعد و مقررات جاری در نظام سنتی 

اعی ایران بود. در دورة معاصر، بنا به تأمین اجتم

تجربیات مشابهی که در دیگر کشورها شکل گرفت، 

های تأمینی شکل و ماهیت تکامل گونه نظاماین

های کارآمدی در نظام ای پیدا کرد. ظرفیتیافته

تأمین اجتماعی سنتی محقق شده در ربع رشیدی، 

ریزی و مبتنی بر نظام وقف بود: تجارب برنامه

های اخالقی و انسانی گذاری مبتنی بر آموزهستسیا

فقرزدایی، الگوی واقع گرایانه اولویت بندی نیازهای 

های اجتماعی های پایدار حمایتفرودستان، رویه

مند معطوف به شکست چرخه فقر، الگوهای نظام

حمایت اجتماعی و چگونگی ورود بخش خصوصی 

ی روزرسان در این عرصه. با توجه به امکان به

های سیاستی و ابزاری موجود در برنامة ظرفیت

ها و الگوهای توان برخی از رویهمزبور، می

توانمندسازی فرودستان را بازخوانی نمود و نیز در 
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رفع نارسایی موجود در الگوهای تأمین اجتماعی، 

هایی صورت داد که این امر باید در برداریبهره

 های آتی کاویده شود.شماری از پژوهش
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