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مقدمه
در طول حيات بشرى، سياست قسمى بزرگ را به خود اختصاص داده و شايد 
ــت به حيات خود ادامه  ــانى فارغ از سياس هيچ دوره اى را نتوان يافت كه جامعه انس
داده باشد. فيلسوف نامدار فرانسوى ميشل فوكو، معتقد است در روابط بشرى هيچ 
حوزه اى خارج از قدرت وجود ندارد و قدرت كه خصلتى مويرگى دارد در اركان جامعه 

منتشراست. 
ــوان براى خواجه  ــر و چه فن در نظر آوريم، مى ت ــت را چه علم، چه هن سياس
رشيدالّدين همدانى در آن نقشى متصور شد. ماكس وبر سياست در جهان مدرن را 
به مثابه رسالت معرفى مى كند. بر اساس اين برداشت نيز خواجه در عالم سياست 
با خدمات ماندگارخود، نقشى ارزنده ايفا نموده است. روزنتال متون علمى سياسى 
در عالم اسالم را شامل فلسفه سياسى، شريعت نامه نويسى و سياست نامه نويسى 
مى داند. مى دانيم كه خواجه در زمره سياست نامه نويسان است و پرواضح است كه 
در تلقى سياست به مثابه علم نيز نقش خود را به خوبى ايفا نموده است. خواجه احياگر 
ــيده اند.  ــت كه فاتحان مغول آن را به خاك و خون كش فرهنگ و هويت ملّتى اس
ــت  تواناى بزرگ مردانى چون خواجه  ــت كه دس به يقين، ايران امروز ارمغانى اس
رشيدالّدين فضل اهللا همدانى، در تداوم هويت و فرهنگ آن دخيل بوده است. در اين 

مقال، برآنيم نقش تاريخى وى را به  اجمال بررسى كنيم. 

زندگى و مرگ خواجه رشيدالّدين فضل اهللا همدانى
خواجه رشيدالّدين فضل اهللا در سال (645 ق. / 1247م.) در همدان متولد شد. جد 
اعالى اوموفق الّدوله على به اتفاق حكيم و منّجم معروف خواجه نصيرالّدين طوسى، 
در قلعه الموت مه مان اجبارى فدائيان اسماعيليه بودند. وقتى كه هالكو آنجا را فتح 

كرد، موفق الّدوله به خدمت سلطان مغول درآمد. 
در ايام سلطنت اباقاخان، رشيدالّدين طبيب خاص پادشاه بود و نفوذ و احترامى 
بلند نزد سلطان حاصل نمود. هنگامى كه غازان خان در سنه (695 ق. / 1295م.) به 
تخت نشست، لياقت و استعداد او بيش از پيش عيان گشت. سه  سال بعد از آن كه 
صدرالّدين زنجانى، ملقب به صدر جهان، به سياست رسيد و معزول شد، غازان خان 

او و خواجه سعدالّدين را متفقاً به صدارت انتخاب كرد. 
در سال (703 ق. /1303م.) كه غازان شام لشكر كشيد، رشيد الدين منشى عربى 
ــال و هنگامى كه دربار سلطان در منزل عانه در كنار رود فرات  او بود. در   همان س

مستقرشد، رشيدالّدين، مؤلف تاريخ وصاف را به حضورغازان خان آورد. 
در عهد سلطنت اولجايتو (سلطان محمد خدابنده) نيز رشيدالّدين فضل اهللا مرتبت 
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ــلطانيه، ناحيه «رشيديه» را  ــت. در پايتخت جديد مغوالن، س و حيثيتى تمام داش
تأسيس كرد. در رشيديه مسجدى باشكوه ، مدرسه و بيمارستان و ساير بناهاى خيريه 

و قريب به هزار خانه جاى گرفته بود. 
ــپتامبر 1307م.) رشيدالّدين فضل اهللا به اين دليل  در ماه (ربيع االول 707ق. /س
مؤاخده شد كه واسطه تبرئه ذمه دو تن از علماى شافعى بغداد يعنى شهاب الّدين  
سهروردى و جمال الّدين شده بود. گويا اين دو تن به جاسوسى سلطان مصر متهم 

بودند. 
وى ربع رشيدى را در نزديكى غازانيه كه درگرداگرد مقبره غازان در مشرق تبريز 
ــيار رودخانه سرارود را از ميان  به  وجود آمده بود، بنا نمود. هم چنين با مخارجى بس
نهرهايى كه در دل سنگ هاى صما تراشيده بود به آنجا آورد. براى بناى اين ناحيه و 
ساير ابنيه خيريه و عام المنفعه،   مبالغ گزافى ضرورت داشت؛ ولى چنان كه رشيدالّدين 
فضل اهللا اقرار مى  نمايد، از سلطان كريم خود اولجايتو آن قدر عطايا حاصل مى  نمود 
ــرده بود. بنا به گفته تاريخ وصاف،  ــاهى قبل از او به وزيرى اعطا نك كه هيچ پادش
تنها براى اجرت استنساخ و صحافى نقشه  ها و تصاوير كتب گران بهاى خود كمتر 

ازشصت هزار دينار صرف نمود. 
در اوائل سال (712ق. / 1312م.) خواجه سعدالّدين ساوجى، همكار رشيدالّدين 
فضل اهللا، بر اثر دسيسه خواجه على شاه گيالنى، از عزت و رفعت فرو افتاده و به قتل 
رسيد. خواجه على شاه گيالنى كه مردى مغرور و فرومايه بود، فوراًً جايگزين سعدالّدين 
شد. بعد از اندك زمانى، اين خواجه على شاه دسيسه اى خطرناك عليه رشيدالّدين 
ــيدالّدين نشد؛ اّما  ــت و دامن گير رش فضل اهللا ترتيب داد كه به محرك آن بازگش
ــراف به قتل رسيد. اين مسأله كه  خواجه  ــيد تاج الّدين نقيب االش دراين ماجرا س
رشيدالّدين فضل اهللا مسئول و مسبب قتل سيد تاج الّدين باشد، مورد ترديد است و 

كا ترمر فرانسوى خالف آن را ثابت مى  كند. 
ــال (715ق. / 1315م.) اختالف و نزاع شديدى بين رشيدالّدين فضل اهللا  در س
ــاه بروز كرد. موضوع نزاع آن بود كه خزانه سلطان از وجوه ديوانى  و خواجه على ش
خالى و لشكر بى حقوق مانده بود. تعيين مسبب نقصان خزانه علت آن منازعه گرديد 
و اولجايتو ناگزير شد  ترتيب و انتظام هر يك از ممالك مختلف ايران و آسياى صغير 
را ميان آن دو تقسيم نمايد كه اختالفى روى ندهد. خواجه على شاه تهمت و خصومت 
ــت خود را از اين بليه  ــيد الّدين ادامه داد. وى به زحمت زياد توانس را ضد خواجه رش
برهاند. اين رقابت و فساد بعد از مرگ اولجايتو، و در اوان سلطنت ابوسعيد نيز تداوم 
داشت تا اين كه خواجه رشيدالّدين در برابر حمالت تاب نياورد و در (رجب 717ق. 
ــر1317م.) از كار خود كناره گرفت. اين وزير ايرانى تبار در (ذيقعده 717ق. /  / اكتب
ژانويه 1318م.) با سنى متجاوز از هفتاد متجاوزبود را به همراه پسر شانزده ساله اش 
ابراهيم، به تهمت مسموم كردن اولجايتو به قتل رساندند. بعد از قتل وى، مايملك 
او مصادره شد و كسان و بستگان او منكوب شدند. موقوفات و مؤسسات خيريه او و 

همچنين ربع رشيدى را عرصهٴ غارت و تاراج قرار دادند. 
هر چند جنازهٴ او را در مقبره اى كه خود بناكرده بود به خاك سپردند، ليكن گويا 
مقدر نبود جسد او درآرامگاه ابدى راحت بماند؛ زيرا حدود يك قرن بعد، مى ر ان شاه 
پسر امير تيمور در جوش جنون و جهالت حكم كرد جسد رشيد الّدين فضل اهللا را از 

قبر درآورده در گورستان يهود دفن نمايند. 

طرح و تأليف جامع الّتواريخ
  افتخار پيدايش جامع التواريخ، به عقيده كا ترمر، به غازان خان تعلق دارد. ظاهراً 
به رغم تفوق و برترى مغوالن، اين پادشاه پيش بينى مى   كرد كه آنان ناگزير در ميان 

ايرانيان و فرهنگ ايشان  مستحيل خواهند شد. كاترمر معتقد است غازان خان تمايل 
داشت، تاريخى جامع، كه شامل  فتوحات مغوالن باشد، به فارسى براى اعقاب خود 
ــايد  ــيد الدين را انتخاب نمود و ش به يادگار گذارد. او براى انجام اين امر خطير، رش
انتخابى بهتر ازاين نيز ممكن نمى شد. خان مغول براى انجام اين مهم، تمام اسناد 
و نوشتجات دولتى را به همراه عالمانى كه در تاريخ و آثار  مغول خبير و بصير بودند، 

تحت فرمان او گذارد. 
قبل از آن كه تاليف تاريخ مغول به دست رشيدالّدين به پايان برسد، غازان خان در 
(رمضان 703ق. / مه 1304م.) وفات يافت . جانشين او الجايتو امر فرمود كه خواجه 
ــت، به  نام  غازان خان  ــاند و همان طور كه در بدو امر در نظر بوده اس آن را به آخر رس
موشح نمايد. از اين جاست كه اين قسمت از اين كتاب كه عموماً شامل جلد اول نيز 
هست، به  تاريخ  غازانى معروف شده است. الجايتو مؤلف را فرمود كه جلد ديگرى 
با موضوع تاريخ عمومى عالم، باالخص  ممالك اسالمى بر آن بيافزايد و هم چنين 
جلد سومى مشتمل بر مسائل جغرافيايى نيز به آن اضافه كند. البته اين قسمت اخير 
يا از ميان رفته و معدوم شده يا آنكه ابدا به رشته تحرير درنيامده و فقط زمينه آن 
ــده است. در هرصورت، آن چه اكنون از اين كتاب در دسترس است شامل  طرح ش

دو مجلد به شرح زير است: 
اول: در تاريخ مغول كه براى غازان خان نگاشته شده 

دوم: تاريخ عمومى 
تاليف كتاب در سال (710 ق. /1310 م.) خاتمه يافته است. مندرجات اين كتاب 

بزرگ به طور خالصه به شرح ذيل است: 
جلد اول : تاريخ خاص مغوالن و تركان 

فصل اول: تاريخ طوايف مختلفه ترك و مغول، انواع آنان، سلسله انساب طبقات 
و افسانه هاى ايشان و غيره، مشتمل بريك مقدمه و چهار قسمت. 

فصل دوم: تاريخ چنگيز خان و اسالف و اخالف او تا زمان غازان خان. 
جلد دوم: تاريخ عمومى 

مقدمه: در تاريخ آدم صفى و انبياء عظام و پيغمبران بنى اسرائيل عليهم السالم. 
قسمت اول: تاريخ سالطين قديم ايران قبل از اسالم در چهار فصل. 

قسمت دوم: تاريخ پيغمبر اسالم (ص) و خلفاى اسالم تا زمان انقراض خالفت 
بدست مغول در سال (656ق. / 1258م.) و تاريخ بعد از اسالم مشتمل بر: عزنويان، 
سلجوقيان، خوارزمشاهيان، اتابكان سلغرى فارس، اسمعيليه شرقى وغربى - غز ها 
و اعقاب اتراك، چينيان، عبرانيان، فرنگيان و امپراطور ها و پاپ هاى آن ها، هنديان و 
سرگذشتى طوالنى ومشروح از ساكيامونى يعنى بودا و مذهبى كه او تأسيس كرد. 

ــخ خطى  ــت، به نهجى كه درنس ــاس مندرجات كتاب اس ــب فوق بر اس ترتي
هندوستان (India office) و موزه بريتانيا (British museum) موجود است. 
اّما تقسيماتى كه مؤلف درمقدمه كتاب ذكر نموده اندكى با ذى المقدمه اختالف دارد. 
زيرا او درنظر داشته است  جلد دوم را به تاريخ سطان وقت يعنى اولجايتو، از تولد او 
تا سال (706 ق. /1306 م.) اختصاص دهد و خاتمه را مشتمل برتاريخ آن پادشاه، 
سال به سال در آخر    همان جلد اضافه نمايد. اين ترتيب، در غالب نسخ خطى  رعايت 
نشده است، بلكه بعضى فاقد تاريخ سلطان اولجايتو مى  باشند و بعضى ديگر نيزتاريخ 
آن پادشاه را در آخر جلد اّول بعد از شرح غازان خان قرارداده اند. از نسخ خطى موجود 
فقط معدودى رامى توان كامل دانست، هرچند هر جزو ازآن تاريخ، در يكى از آن ها 

موجود ودرديگرى مفقود است. 
ــت كه دامنه مطالب آن وسيع و ممتد  امتياز «جامع الّتواريخ» نه فقط در آن اس
ــت و نيز نه از آن حيث است كه  محتويات آن ازمنابع موثق، اعم ازمنابع كتبى  اس

خواجه رشيدالّدين فضل اهللا، مورخ سياست مدار



9696

وشفاهى تحصيل و با دقت بسيار فراهم شده، بلكه امتياز آن درابتكار مؤلف است. در 
تاريخ نمى  توان هيچ كتاب فارسى را در قدر و قيمت با جامع التواريخ برابرى دانست. 
رشيدالّدين عالوه بر جامع التواريخ، چندين كتاب ديگر تأليف نموده كه كا ترمر 
دربارهٴ آن ها شرح مبسوطى آورده است. «االحياء و االثار» مشتمل بر بيست و چهار 
ــائل  مختلف، از قبيل: مسائل به علم كائنات و جو، فالحت و  مجلد و محتوى مس
درختكارى، تربيت زنبور عسل، امحاى  حشرات و خزندگان موذى و سمى، زراعت 
و دامپرورى، معمارى، قلعه بندى، كشتى سازى، معدن كاوى، تصفيه  و ذوب فلزات. 

اين كتاب متأسفانه مفقود شده است. 
از مؤلفات رشيدالّدين نسخه اى است موسوم به: «توضيحات» در تصوف و كالم، 
ــتمل بر يك مقدمه و نوزده رساله مى  باشد. وى اين كتاب را به درخواست  كه مش
الجايتو تأليف نموده  و كا ترمر از روى يك نسخه خطى كه در كتابخانه ملى فرانسه 
موجود است، آنرا شرح و وصف كرده است. او كتاب ديگرى نيز در تفسير و كالم به 
نام «مفتاح التفاسير» نگاشته است. از ديگر كتاب هاى خواجه رشيد الّدين فضل اهللا، 
«الّرساله الّسلطانيه»، «لطائف الحقايق» و «بيان الحقائق» است كه در شما كتب 

كالمى جاى مى گيرد. 
مساعى رشيد الدين براى حفظ آثار خود

خواجه رشيد الدين براى محافظت و بقاء نتايج مساعى ادبى خود با دقتى عجيب 
دست به  كار شد، كه متأسفانه در برابر حوادث عقيم و بى اثر بود. كا ترمر در كتاب خود 
ــوط اين تالس ها را ذكر نموده است. با وجود اين احتياط و پيش بينى  به طور مبس
شايان، قسمت عمده اى از مؤلفات اين مورخ دانشمند از دست رفت و تمام وسائلى 
ــيد الدين فضل اهللا،  ــه براى حفظ آثار خود به كار برد، بى فايده ماند. از خواجه رش ك
مجموعه مكتوباتى با عنوان: «منشآت رشيدالّدين» نيز باقى مانده است، كه براى 
آگاهى از زمينه فكرى وزمانه او واجد اهميت است. وى غالباً اين نامه ها را خطاب به 
فرزندان خود كه در ديگر بالد حاكم بوده اند يا برخى حكام ديگر واليات نوشته است. 
اين مكاتيب، كه سزاوار است همگى مطالعه شود، از آن سبب اهميت دارد كه 
عالوه بر مكشوف ساختن وجوهى از انديشه سياسى او، بر اخالق و سعى و عمل 
اين مرد بزرگ كه همزمان وزير و طبيب و مورخ و حامى و پشتيبان علم و ادب بود، 

پرتو مى افكند. 
خواجه رشيد الدين و سياست به مثابه علم

انديشه سياسى خواجه ذيل سنت سياست نامه نويسى جاى مى گيرد. در فلسفه 
سياسى روزگار پيشين، محور اساسِى نظريات سياسى، شخص حاكم، ويژگى  ها و 
شرايط او و نيز چگونگى حفظ قدرت و ابزار ها و روش هاى آن بود. پاسخ به چنين 
سؤاالتى، ذهن فيلسوفان را به خود مشغول كرد تا مدينه فاضله خود را شكل دهند 
و تبيين كنند كه چگونه و با چه شرايطى افراد جامعه به سعادت حقيقى مى رسند. 

در پاسخ به اين سؤال ها، آن هايى كه دغدغه  دست يابى به مدينه فاضله نداشتند، با 
هدف ارائه راه  ها و شيوه هاى حفظ قدرت از طريق رعايت اصول و آداب ملك دارى، 
به انديشه ورزى پرداختند. اين معنا از سياست، محور نظرياتى بود كه خصوصيات 
حاكم و هنر حفظ قدرت را بيان مى دارند، بدون آن كه دچار دل مشغولى فيلسوفان 
در ترسيم مدينه فاضله و طريقه هاى وصول به آن شوند. در ايران قبل از اسالم اين 
دسته از نظريه پردازان، به «اندرزنامه نويسان» و در دوره اسالمى به «سياست نامه 
نويسان» معروف گشتند. اگرچه آراى اين افراد متأثر از فلسفه عمومى  روزگارشان 
است، اّما نزد آنان، بحث از قدرت ذاتاً موضوعيت يافت و در بيان راه هاى اعمال و 

حفظ آن، كمتربه ملزومات و مقدمات فلسفى خود وفادار مانده اند، 
بحث عمومى اينان، بررسى نحوه اكتساب قدرت سياسى و شيوه هاى نگه دارى 
ــت و اين كه چگونه مى توان عليه شورشيان قدرت سياسى وارد  ــتمرار آن اس و اس
عمل شد و به اطاعت از حاكم وا داشت. خواجه نظام الملك، معروف  ترين سياست 
نامه نويس بعد از اسالم، تمام سعى و هّم خود را براى بيان راه و رسم فرمانروايى و 
«بهترين شيوه حفظ قدرت سياسى» صرف كرد. از نظر خواجه نظام الملك، ديانت 
در خدمت مشروعيت سياست قرار مى گيرد و وسيله قوام ملك و مملكت مى شود. 
نزد سياست نامه نويسان، حاكم براى اصالح حال بندگان، دفع ظالمان و طغيان گران 
است و عامل جريان يافتن لطف الهى است. چنين شخصى اگرچه از قدرت زيادى 
برخوردار است، اما خود قانون گذار نيست، زيرا در آيين كشور داراى اسالمى، اساسًا 
قانون گذارى در معناى خاص آن هيچ گاه از وظايف بشر به شمار نمى آيد و پادشاه 

مطيع شريعت و عامل اجراى آن است. 
سياست نامه نويسان در تبيين نحوه حفظ قدرت واجب مى ديدند كه سه موضوع 
را براى حاكم و سلطان تشريح كنند: ترسيم اصول حفظ قدرت، روش هاى حفظ آن 

و خصوصياتى كه حاكم را بر طريق سنت و عدالت و شريعت محفوظ دارد. 
ايرانيان از روزگاران گذشته با اندرزنامه نويسى آشنايى داشتند و نزد آنان به سنتى 
رايج تبديل شده بود. در عهد ساسانى يكى از مناصب بزرگ، «اندرز بُد» بود. در زبان 
پهلوى ميان اندرز و آيين ارتباط نزديكى بود و اندرز شامل نصايح و دستورهايى براى 
رفتار درست در امور سياست و دولت، زندگى روزانه و دين مى شد. پند ها و اندرز ها 
برآيند تجربه هاى ذهنى و عملى براى بهبود وضع محيط زندگى و براى رسيدن به 

نيك بختى بود. 
بعد از ورود اسالم به ايران، مضامين اندرزنامه  ها نيز متناسب با هنجار ها و اصول 
ــالمى - ايرانى جرح و تعديل شد و آن دسته از اندرزنامه  ها كه در اين  فرهنگ اس
دوره براى بيان آداب مملكت دارى تأليف شدند، به «سياست نامه» معروف گشتند. 
ــت نامه»، «وصايا»،  ــه اندرزنامه  ها، گاهى «پند نامه»، «نصيحت نامه»، «وصي ب

«مواعظ» و «ِحَكم» نيز مى گفتند. 

با به وزارت برگزيده شدن اين فرد فرهيخته كه مرد سياست؛ مديريت؛ امور 
دينى؛ فلسفه؛ طب؛ تاريخ؛ تاليف و انشا بود و به زبان هاى پارسى؛ عربى؛ 
تركى؛ مغولى و عبرى اشنايى داشت، اقدامات بسيار ارزشمندى در جهت 
اعتالى فرهنگ و تمدن اين سرزمين كه در پى اوضاع نابه سامان روزگار 
رو به افول نهاده بود انجام گرفت. انچه روشن است؛ انچه كه امروزه از 
سوى تاريخ نگاران اصالحات غازانى نام گرفته است به يارى دور انديشى و 
تيزبينى خاص اين وارث مواريث باستانى صورت پذيرفت.



155
اره 

شم
 - 

139
0  

دين
رور

ف

97

155
اره 

 شم
- 1

390
ن  

وردي
فر

977

ــه در آن بخش هاى زيادى از مضامين  ــى از مهم  ترين كتاب هاى عربى ك يك
اندرزنامه  ها آمده، الحكمة الخالده نوشته ابوعلى مسكويه رازى است كه گزيده اى 
ــران، يونان، روم، هند و عرب  ــوب به حكما و خردمندان قديم اي از اندرزهاى منس
مى باشد. از كتاب هاى ديگر در اين خصوص غرراخبارملوك الفرس وسيرهم نوشته 
ثعالبى و التاج فى اخبارالملوك منسوب به جاحظ است. به طور كلى نوشته هايى مثل 
نصيحة الملوك، قوانين الوزارة، سياست الملك و تسهيل النظر و تعجيل الظفر فى 
ــه سياسى قرار  ــت الملك در چارچوب اين جريان از انديش اخالق الملك و سياس

مى گيرد. 
 مبانى سياست نامه نويسى 

1. توأمانى دين و سياست 
يكى از مبانى اساسى سياست نامه نويسان اعتقاد بر جدايى پذيرى دين و سياست 
بود. اعتقاد به عدم جدايى دين از سياست با تعابير مختلفى چون « عين همند»، «دو 
برادر همزاد» و «همترازى» ياد شده است. اين نگرش اختصاص به اسالم و ايران 
ندارد، بلكه انديشه اى كهن، به خصوص در ايران، هند و چين، بوده است. انديشمندان 
اسالمى به منظور برقراى وحدت و انسجام فرهنگى و تبيين مقياس و مالكى براى 
ارزيابى رفتار سياسى جامعه و دولت اين ديدگاه اعتقاد پيدا كردند. آنان باور داشتند كه 
«هرگه كه كار دين با خلل باشد، مملكت شوريده بود و مفسدان قوت گيرند و پادشاه 

را بى شكوه و رنجه دل دارند و بدعت آشكار شود و خوارج زور آرند». 
در سنت فلسفى سياست نامه نويسان، وظيفه پادشاه تقويت دين و شريعت است. 
عبدالحق محدث دهلوى پادشاه عادل را جانشين پيامبر مى خواند و وظيفه او ترويج و 
تقويت شريعت «به زور بازو و قانون عدالت مى داند». هم چنين وظيفه سلطان است 
كه حقوق زيردستان و حق ديگران را رعايت كند، با دادگرى و عدالت آنان را راضى 

نگه دارد و در حق آنان نيكى كند. 
 خواجه نصيرالدين طوسى در نصايحى به اباقاخان مغول، او را به رعايت حقوق 
و عدم ظلم و آزار و تخفيف ماليات توصيه مى كند. ابوالحسن مسعودى نيز از قول 
انوشيروان مى گويد: «اصالح كار رعيت از فزونى سپاه در كار فيروزى مؤثر تر است و 

عدالت شاه از حاصلخيزى سال سودمند تر است». 
نگاه خواجه رشيدالّدين فضل اهللا همدانى به علما و تأكيدهاى بيش از حد او هم 
از همين منظر، قابل فهم است. خواجه رشيدالّدين تقريباً در تمامى مكاتبات خود به 
حكام ايالت هاى مختلف كه اغلب از خاندان خود وى بودند، هم نشينى با علما را به 
آن ها توصيه مى كند. خواجه به فرزند مى نويسد: در سايه رايت علما و كنف فضال به 
انوار نجوم علوم دينى، خلوت تاريك ضمير خود را سير گرداند؛ چرا كه هيچ فضيلتى 

فوق مرتبه علوم شرعى نه، و هيچ حبلى متين چون اخالق حميده نيست. 
ــيدالّدين علما را حاميان اصلى ُملك تلقى مى كند. وى به فرزندش  خواجه رش

ــيت امور شرع متين كه سياست فاضله و  توصيه مى كند كه در قواعد دين و تمش
ــت، تغافل نورزد. در معامالت و دعاوى، هرچه علماى دوران و  ــت كامله اس سياس
فضالى زمان كه چابك سواران قلمرو فتوى و گوى ربايان ميدان تقواى اند و حاميان 
ــاند. يكى از  ــازان دين و دولت اند، صالح ببينند، به تقويم رس ملك و ملت، كارس
مهم ترين موارد اين توصيه ها كه در جاى جاى مكاتيب او مشاهده مى شود، توصيه 
به فرزند خويش در اردبيل براى جلب رضايت شيخ صفى الدين اردبيلى است: «و 
نوعى سازى كه جناب قطب ملك حقيقت و مباح بحار شريعت، شيخ صفى المله 
والدين از تو راضى و شاكر باشد و بر آستانه واليت پناه او پيوسته چون پرده سر عجز 
و سوگوارى نهاده باشى و به يقين بشناسى كه خسرو و سيارگان مستفيد رأى جهان 

آراى و كاتب ملك مفتون كالم روح افزاى اوست». 
عبارت باال رويه غالب در سياست نامه هاست و اصوًال حاكم عادل، بايد مالزمت 
با علما را قدر بشناسد. خواجه رشيدالّدين هم به هيچ روى از اين مهم غفلت نكرده 

است. 
به طور كلى بايد گفت كه سياست نامه ها به تأثير از اخالق اسالمى قراردارند. در 
سياست نامه ها بر بنيان هاى اخالقى پادشاهان و وظايف اخالقى آنان تأكيد مى شود. 
تاكيد بر اخالق به اين دليل است كه از منظر انديشمندانى چون خواجه رشيد، تنها 
راه براى كنترل رفتارهاى حاكمى كه از طريق زور، قدرت را به دست آورده، توسل 
به اخالق و سفارش مكرر به تخلق به اين اصول اخالقى هم در رفاه حال بندگان 

خدا موثر است و هم مرضى رضاى خداوند مى باشد. 
اما بايد گفت كه هر دينى مورد حمايت سياست نامه نويسان نيست و تنها دين 
درست است كه چنين شأنى دارد. درواقع، خواجه رشيدالّدين بر همين اساس، حكم 
به قتل زنادقه و مالحده و بددينان مى دهد. بر اين اساس، تضاد و تنش ميان دين 
درست و بددينى موجب شقاق در جامعه مى شود و نفى بددينان نه تنها جايز، بلكه 
الزم است. در انديشه سياسى اين دوران بيم دادن از عقوبت اخروى بسيار معمول 
است و چنان كه گفته شد در آن فضاى سياسى حاكم، شايد تنها راهى بود كه تا 

حدى سلطان دادگرى پيشه كند و ستم گرى مهار شود. 
2. عدالت 

ــه قديم ايران و ازملزومات پادشاهى  ــتون هاى پادشاهى در انديش عدالت از س
ــالمى است. سياست نامه نويسان عقيده داشتند، پادشاهى بدون دادگرى  دوره اس
استوار نمى ماند و دچار اضمحالل مى شود. مالك چنين عدالتى كه بنيان ساختمان 
دولت و پادشاهى است، اعتدال گرايى است. در مبانى فلسفى سياست نامه نويسان 
اعتدال گرايى جزء فطرت بشر به حساب آمده و الزمه تداوم حيات بشرى است. از 
نظرايشان، اعتدال گرايى نه تنها از زيان هاى افراط و تفريط به دور است، بلكه سود 
فراوان هم دارد. سعدى در اين باره مى گويد: «نه چندان درشتى كن كه از تو سير 

خواجه رشيدالّدين فضل اهللا، مورخ سياست مدار

امتياز «جامع اّلتواريخ» نه فقط در آن است كه دامنه 
مطالب آن وسيع و ممتد است و نيز نه از آن حيث 
است كه  محتويات آن ازمنابع موثق، اعم ازمنابع كتبى 
وشفاهى تحصيل و با دقت بسيار فراهم شده، بلكه 
امتياز آن در ابتكار مؤلف است. در تاريخ نمى  توان 
هيچ كتاب فارسى را در قدر و قيمت با جامع التواريخ 
برابرى دانست 
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گردند و نه چندان نرمى كه بر تو دلير شوند». 
ــتان نيز مورد توجه خاص بوده است. به  عنصر اعتدال در فرهنگ ايرانيان باس
عقيده حميد عنايت، ايرانيان باستان در پرتو آموزش هاى زردشت، پيش از ارسطو با 
آن آشنا بودند و آن را گرامى مى داشتند. در انديشه فلسفى ايرانيان، عدالت آن است 
كه هر چيزى در جاى خويش نيكوست و بايد هركس در شأن و مقام مناسب خود 

قرار گيرد. 
ــخن بسيار گفته است،  ــيدالّدين فضل اهللا نيز در آثار خود از عدل، س خواجه رش
ــت. البته قرينه چندانى وجود ندارد كه مراد  اّما مفهوم چندانى از آن ارائه نكرده اس
وى از عدل با مفهومى كه در باال گفته شد; يعنى حفظ انتظام اجتماعى و نسبت 
طبقات با هم، سازگار باشد. اين مسأله، انديشه وى را از انديشه ايرانشهرى در باب 
عدالت متمايز مى كند. از انديشه هاى وى، عدل بيشتر به معناى دادگرى در عمل 
و رفتارعادالنه با رعايا استنباط مى شود. البته همين جا بايد تذكر داد كه اين عدالت، 
ضامن اصلى حفظ مشروعيت و قدرت حكومت است. وى عدالت را ويژگى نفسانى 
مى شمارد و در اين باره مى نويسد: «هر كه مى خواهد دولت اين جهان و آن جهان 
او را روى نمايد، متابعت حق كند و دست در دامن بهترين موجودات زند و اين به 
جز انقياد اوامر و نواهى و اداى فرايض نيست». از نظر او، اين اوامر به نفس يا دل 
تعلق دارد و مى گويد: مجموع اين اعمال را عدل خوانند. از اين منظر، تعريف او از 
ــالمى است، چون بر اهميت نفس االمرى عدالت و كاركرد آن  عدالت تعريفى اس
تأكيد اساسى رفته است. خواجه رشيدالّدين در برخى عبارت هاى خود، عدالت را به 
مفهوم تقوا و تهذيب درونى هم به كار برده كه البته خود اين، اهميت نفس االمرى 
ــهاب الدين، حاكم اهواز  ــان مى دهد. در نامه اى كه به فرزند خود ش عدالت را نش

مى نويسد، مى گويد: 
ــت كه تكّبر نكنى و غضب و قهر و انتقام را  و ديگر از ابواب عدل يكى اين اس
شعار خود نسازى، بلكه حلم و عفو و صدق را پيشه خود كنى تا از جمله عاقالن و 

از زمره عادالن گردى. 
به رغم اين نكات، عدالت در سياست نامه و انديشه وى بعد اجتماعى بسيار مهمى 
دارد و بر آن تأكيد شده است. در آثار خواجه رشيدالّدين عدِل حاكم آثار بسيارى دارد 
كه ازجمله آن ها آبادانى، راه نيافتن خرابى و زوال، رضايِت رعيت و... است. البته هدف 

نهايى عدالت، حفظ وتداوم مشروعيت قدرت و حاكميت است. 
با اين حال، خواجه رشيدالّدين در باره مفهوم عدالت، به روشنى بحثى را مطرح 
ــدل مى گويد: بدان كه بزرگ ترين  ــت. وى در برخى عبارت ها درباره ع نكرده اس
خصلت و بهترين فضيلِت ملوك و حكام را اشاعت عدل و انصاف است. و عدل در 
سه چيز است: در مال و در كردار و در گفتار. عدل در كردار آن است كه بى گناهان 

را به عقوبت مبتال نگردانى. 
از تأمل در عبارت باال شايد بتوان گفت كه عدالت نزد خواجه رشيدالّدين به عدالت 
مورد نظر شريعت نامه ها كه بر رفتار عادالنه داللت مى كرد، نزديك تر است. البته 
خواجه رشيدالّدين اساس قدرت را تغلب مى داند، اما عدالت ضامن تداوم آن است. 
نكته اى كه در باره عدالت چنگيزخان دارد به خوبى اين معنا را افاده مى كند: بعد از 
ــيارى از ممالك در حوزه تصرف آورده بود، امور و قوانين  آن كه در زمان اندك بس
ياساق و يوسون پادشاهى را مرتب و مدون گردانيد و مراسم عدل گسترى و رعيت 
پرور به تقديم رسانيد و ابواب احسان و انعام بر طبقات اصناف انام بگشاد. بر اين بُعد از 
عدالت در آثار خواجه رشيدالّدين تأكيد شده است: بايد كه حذيفه حكومت را به ازهار 
معدلت و انوار نصفت آراسته گردانى كه نتيجه بركت عدل در جهان شايع است. چه 
بارگاه شهرياران و قوايم عدل و درگاه ملك داران به دعايم انصاف مستحكم است. 

اين عبارت نيز هدف از عدالت را نشان مى دهد كه حفظ دوام ملك است. از اين رو 
سلطان نه تنها خود وظيفه دارد كه عدالت پيشه كند، بلكه اطرافيان خود را هم بايد 
به عدالت دعوت و انصاف فرا خواند: خدمت كاران را امر كنى تا حد خود نگه دارند 

كه چون از حد تجاوز كنند، در مال و جان مردم طمع كنند. 
بنابراين، برخورد درست با رعيت، نزد خواجه رشيدالّدين اساس عدالت است. وى 
تصريح كرده است: چون در عاقبت امور نظر كنى اصل مملكت دارى عدل است. 
ــت كه موجب عمارت انحار و حراثت ارجا، و استقامت احوال و  معلوم و معين گش
حصول آمال، عدل است. خواجه رشيدالّدين منظومه اى را رسم مى كند كه غايت 
آمال او را بهتر نشان مى دهد،  بر حسب آن: پادشاهى حاصل نمى شود اال به لشكر، 
و لشكر به مال توان جمع كرد، مال از رعيت حاصل گردد، و رعيت به عدل توان 

نگاه داشت. 
بنابراين، از ديدگاه خواجه رشيدالّدين اصل حكومت، عدل است; به اين معنا كه 
تنها با برخورد عادالنه با رعيت است كه مى توان آن را حفظ كرد; زيرا عدل ورزِى 
حاكم به دعاى خير رعايا منتهى مى شود. با اين حال، در تحليل نهايى بايد گفت 
كه عدالت مورد تأكيد در سياست نامه ها و ازجمله آثار خواجه رشيدالّدين فضل اهللا، 
عدالت گفتارى و بدون ضمانت اجرايى است. با اين حال، همه انديشه و عمل خواجه 
ــت، چرا كه در دوران وى با حمله  ــيدالّدين در باب عدل، بى ارج و ثمر هم نيس رش
مغوالن و چيرگى آنان و از ميان رفتن اصول نظم سياسى، بى عدالتى به ناموسى 
طبيعى تبديل شده بود و خواجه رشيدالّدين به دنبال برانداختن اين تلقى و اين شيوه 

در حكومت بود. 
3. جبرگرايى 

ــت نامه نويسان به نوعى جبرگرايى در نظم حاكم بر پديده هاى سياسى  سياس
ــاه را نيز ناشى از اقتدار مطلقه خداوند تلقى  ــتند و قدرت ش - اجتماعى اعتقاد داش

مى كردند و اراده بشرى را خارج از آن مى دانستند. 
ــيد الدين فضل اّهللا، وزير مقتدر غازان خان، در نامه اى كه در جواب  خواجه رش
كيقباد سلجوقى نوشته، آورده است: «كاله دولت و قباى حشمت بر سر آن كس 

اليق و زيبا مى افتد كه حق سبحانه و تعالى مى خواهد». 
خواجه رشيد الدين همدانى و سياست به مثابه رسالت: 

ــرامدان و  ــى را بى گمان بايد از جمله س ــيدالّدين فضل اهللا همدان ــه رش خواج
برجستگان تاريخ ايران دانست. وى كه به روزگار فرمانروايى غمبار ايلخانان مغول 
مى زيست با نبوغ و مهارت خود در دانش پزشكى توانست به دربار سلطان مغول؛ 
اباقاخان؛ راه يابد. هوشمندى وى سبب گرديد تا در روزگار گيخاتو و ارغون نيز مورد 
ارج و احترام باشد؛ بدان گونه كه عالوه بر طبابت رسيدگى به برخى امور ديوانى را 
نيز بر عهده گرفت. اما اوج اقتدار او از ان زمان اغاز گشت كه غازان؛ ايلخان خردمند 

مغول؛ متوجه شايستگى افزون او شد و او را به وزارت خويش برگزيد. 
ــت؛ مديريت؛ امور  ــدن اين فرد فرهيخته كه مرد سياس با به وزارت برگزيده ش
ــا بود و به زبان هاى پارسى؛ عربى؛ تركى؛  ــفه؛ طب؛ تاريخ؛ تاليف و انش دينى؛ فلس
مغولى و عبرى اشنايى داشت، اقدامات بسيار ارزشمندى در جهت اعتالى فرهنگ 
و تمدن اين سرزمين كه در پى اوضاع نابه سامان روزگار رو به افول نهاده بود انجام 
ــن است؛ انچه كه امروزه از سوى تاريخ نگاران اصالحات غازانى  گرفت. انچه روش
ــت به يارى دور انديشى و تيزبينى خاص اين وارث مواريث باستانى  نام گرفته اس

صورت پذيرفت. 
از جمله عملكردهاى درخشان او مى توان به بنيان نهادن مجتمع اموزشى ربع 
رشيدى در نزديكى تبريز اشاره داشت بايسته است ياد گردد كه اين بزرگ ترين و 
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عظيم ترين مركز اموزشى عهد ايلخانان از نظر علمى و مديريتى با دانشگاه ها و مراكز 
علمى كهن چون گندى شاپور و نظاميه بغداد هم پايه و حتى بر تر بوده است. از ديگر 
ــوى؛ واحدهاى گوناگون علمىـ  اموزشى ربع رشيدى متنوع بوده و تشكيالت  س
ــى و اموزشى ان چنان ساماندهى شده بود كه با اخرين نمونه هاى  ادارى؛ پژوهش
مراكز علمى و پژوهشى و اموزش دنياى كنونى قابل قياس است. خواجه رشيدالّدين 
فضل اهللا بيشترين هم و غم خود را در جهت پياده كردن اهداف علمىـ  اموزشى 
اين مجتمع به كار برد و براى نيل به اين اهداف اماكنى چون مدرسه؛ بيمارستان؛ 

خانقاه؛ خوابگاه؛ مسجد؛ كتابخانه؛ دارااليتام و... در ان بنيان نهاد. 
ــت به آن كه او در امر  ــر مكاتبات رشدى خواجه رشيدالّدين مشحون اس سراس
جهان دارى و سياست ورزى نظرى صائب داشت. اين وزير خردمند از سويى تالش 
مى نمود طبق برنامه اى منظم انديشمندان برجسته را در ربع رشيدى گرد آورد و از 
سوى ديگر از وجود آن ها    نهايت استفاده را براى تربيت كادرهاى علمى عمل آورد 
ــبب شمار بسيارى از دارايى هاى خود را براى اداره اين كانون علمى  و به همين س
وقف كرد. خود او در يكى از مكتوباتش برخى از وقفيات متعلق به اين مجموعه را 

چنين برشمرده است: 
ــيراز و تبريز و اصفهان و  ــفند كه در روم و بغداد و دياربكر و ش  «گله هاى گوس
مازندران و خراسان و لرستان و ديگر ممالك به كدخدايان احشام سپرده ام پانصد گله 
است؛ هر گله پانصد راس وقف كرده ام بر ربع رشيدى كه روغن و پشم و كشك و 
نتاج ان ها سال به سال صرف خيرات و مبرات كنند و... ديگر بيست هزار قطعه مرغ 
كه به دست دهاقين و رعاياى قراء مواضع تبريز و سلطانيه و همدان سپرده ام وقف 

كرده ام بر دارالشفاء ربع رشيدى...» 
اين فقط بخشى از ثروت اختصاص يافته به ربع رشيدى بود چرا كه ميزان اوقاف 
ــيار افزون تر از آنچه گفته شد بوده است؛ اما چون به گفته خود خواجه «اگر  ان بس
مفصل مجموع اثاثات ربع رشيدى را بنويسيم موجب مالل و كالل باشد» از اين كار 
صرفنظر مى گردد. تنها يادآورى مى گردد كه در مجموعه اى كه چهارصد دانشمند؛ 
فقيه؛ محدق و دست كم شش هزار طالب علم روزگار مى گذراندند بايد چنين هزينه 
افزونى صرف مى گشت تا اينان بتوانند «از سر رفاهيت خاطر به افادت و استقامت 

مشغول گردند.» 
آن چه بيش از همه شايان توجه مى باشد تشكيالت و اداره امور اين كانون بزرگ 
علم و فرهنگ است كه به راستى از هر جهت حيرت زا و شگفت آور است؛ گويى 
كه بر اساس اخرين شيوه هاى امروزى و مفاهيم اصولى دانشگاه هاى كنونى استوار 

شده بود. 
ــرفتى قابل توجه  ــد و پيش ــيدى كه در زمان رفعت و فرازش، از رش در ربع رش
ــت كه كتاب هايش به  ــصت هزار جلدى وجود داش ــد كتابخانه اى ش برخوردار ش
زبان هاى زنده ان روزگار نگارش يافته و از سرزمين هايى گوناگون چون ايران، مصر، 
مغرب، روم، چين و هند جمع آورى شده بود. خواجه رشيدالّدين براى گردآوردن اين 
همه كتاب به تشويق و تحريص علماى زمان براى تحقيق و انتشار آثار مى پرداخت. 
شگفت آن جا است كه اين تشويق و ترغيب به نوعى مسابقه كتاب نويسى در ميان 
انديشمندانى از اقصى نقاط دنيا تبديل شده بود و البته خواجه در ازاى دريافت هر 
ــتاد؛ حتى اگر ان نويسنده در ممالكى  كتاب، هدايايى براى نگارنده كتاب مى فرس

دوردست چون اندلس، مراكش يا تونس مى زيست 
ــت و كاردان بود، به اين علم توجه  ــيدالّدين كه خود پزشكى زبردس خواجه رش
بسيار مى نمود. او بيمارستان هاى بسيار بنا نهاد و در تمام دوران وزارت خود، غازان و 
جانشينش اولجايتو را به احداث بناهاى خيريه اى چون بيمارستان تشويق و ترغيب 

ــانه هاى همت واال و گرايش و عالقه افزون وى به اين علم، مى توان  كرد. از نش
به حضور حدود پنجاه پزشك در بيمارستان و مدرسه پزشكى مجتمع آموزشى ربع 
رشيدى اشاره كرد. هريك از اين پزشكان دست كم مسئول اموزش دو دانشجوى 
پزشكى بودند. شايان توجه است اين پنجاه پزشك زبردست و ماهر از سرزمين هاى 
مختلفى چون: هند، چين، مصر و شام تنها به سبب شنيدن آوازه حمايت هاى افزون 

خواجه رشيدالّدين رو به سوى او نهاده بودند. 
خواجه رشيدالّدين فضل اهللا همدانى؛ اين نمونه تدبير؛ عقالنيت و دانش ايرانى 
ــرانجام به  كه «وزارت اصف و بوذرجمهر با وزارت و تدبير او خوار و حقير بود» س
روزگار ابوسعيد بهادرخان؛ اخرين ايلخان مقتدر؛ بر اثر دسيسه چينى هاى درباريان و 
به «سعى جمعى صاحب اغراض» از جمله رقيبى چون؛ تاج الدين على شاه گيالنى؛ 
كشته شد در برخى منابع امده است كه خواجه به هنگاميكه مرگ خويش را نزديك 

ديد ابيات ذيل را سرود و خدمت ابوسعيد فرستاد: 
سال ها خاطر مرا زنشاط / هيچ پرواى قيل و قال نبود

ماه طبعم غم كسوف نداشت / روز عيش مرا زوال نبود
چرخ مى خواست تا كند ضررى / ليكنش زهره مجال نبود
اخراالمر هرچه خواست بكرد / بطريقى كه در خيال نبود 

ــته شدن خواجه؛ شوربختانه؛ يادگار ارزشمند و ارزنده او؛ ربع رشيدى؛ نيز  با كش
سرنوشتى بهتر از نابودى نيافت و سير قهقهرايى يافتن دانش و دانش آموزى دگربار 

شدتى دوچندان پيدا كرد. 
خواجه رشيد الدين همدانى و سياست به مثابه عمل

درتفكر سياسى و مشى عملى رشيدالّدين در اداره مملكت، توجه به بهبود وضع 
مردم و رفاه خلق جاى مهمى دارد. هدف او از اجراى اين سياست بيش از هر چيز 
ترقى اقتصادى وآبادانى مملكت و مهم تر از آن، تثبيت وضع حكومت و تأمين دوام 

خواجه رشيدالّدين فضل اهللا، مورخ سياست مدار

غازان خان مغول
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دولت بود. خواجه در نامه هاى خود به منصوبانش در باب اصالح امورِ مردم سفارش 
مى كند و مضمون عموم نامه هاى وى كه تقريباً همگى جنبه حكومتى دارند همين 
موضوع است. و اين را سبب عمده آبادانى واليت و حفظ رعيت و دوام دولت مى 

داند. 
بنابراين، آبادانى و عمران در كنار دادگرى عامل بقاى ملك و دوام سلطان است 
كه خواجه از اين جهت در تاريخ ممتاز است كه اين امتياز، هم وجه نظرى دارد و 

هم وجه عملى دارد. 
ــد كه خواجه رشيدالّدين در زمانه خود اقتصاددان بزرگى است و  به نظر مى رس
توانست در دوران وزارت خود اوضاع نابسامان اقتصادى ايران را تا حدودى به سامان 
ــد. اصالحات و فعاليت هاى اقتصادى  كند و تجارت و توليد را رونقى دوباره بخش
خواجه رشيدالّدين فضل اهللا همدانى ابعاد و آثار مختلف و بسيار زيادى داشته است. 
توسعه كشاورزى و زراعت، تنظيم و اصالح نظام مالياتى، عالقه به آبادانِى روستا ها، 
توسعه سيستم آبيارى، تنظيم قوانين براى جلوگيرى از ظلم به رعايا، توسعه وقف و 
ايجاد موقوفات بسيار براى امور عام المنفعه، توسعه و رونق شهر ها، توجه بيشتر به 
حال رعايا براى اقامت در آبادى ها و زراعت و كشاورزى، ايجاد اصالحات اساسى در 
نظام اقطاع در دوره غازان خان، تأسيس ربع رشيدى با ابعاد بسيار مهم اقتصادى، 
تأسيس ديوان هاى دائمى ماليات، و ايجاد امنيت در شهر ها و روستا ها و راه ها براى 
بازرگانى از جمله آثار مهم برنامه هاى اقتصادى خواجه رشيدالّدين بود كه به گفته 
خود رشيدالّدين و وصاف الحضره تمامى اين اصالحات موفقيت آميز بوده است و 

توانست تا حدى آثار وحشتناك ايلغار مغوالن را مرتفع سازد. 
خواجه رشيدالّدين فضل اهللا عالقه زيادى به كشاورزى و زراعت داشته و دليل 
آن هم عايدات كشاورزى بوده است. از مكاتبات و وقف نامه ربع رشيدى او معلوم 
مى شود كه به علم كشاورزى هم عالقه خاصى نشان داده است و ايلچيانى به چين 
و هند گسيل داشته تا تخم چيزهايى كه مخصوص آن ها بوده را به تبريز آورده و در 
اين شهر از همه ممالك، انواع درختان ميوه دار و رياحين و حبوبات، نهان و شاخ آن 

پيوند زده و به زور آن را به وجود آورده اند. 
ــعه بعضى از شهر ها، مناطق كشاورزى و روستاهاى  رشيدالّدين عالوه بر توس
ــكان داد و آبادانى را  ــود آورد. در هويزه، كرد ها و اعراب و لر ها را اس ــادى به وج زي
بدان نواحى بازگرداند. هم چنين با تالش وى دولت به سنت هاى كهن كشاورزى 
ــعادت مملكت روى آورد. وى تالش كرد تا معيشت كشاورزى و  به عنوان پايه س
ــت خانه به دوش مسلط گرداند و چادرنشينان را تحت نظارت و  زراعى را بر معيش

كنترل خود در بياورد. 
هم چنين خواجه رشيدالّدين از هرج و مرج و فساد دستگاه ماليات، و مسامحه وزرا 
و واليان محلى براى فريب حكومت، قبل از اصالحات دوران غازان تصوير روشنى 
ارائه داده كه باعث بدبختى رعايا و فرار آنان مى شده است. وى تالش زيادى براى 
اصالح اين وضعيت انجام داده و تا حدود زيادى هم موفق بوده است. درباره تأثير 
اصالحات رشيدالّدين در دوران غازان خان بايد گفت كه با اصالحات دولت تا حدى 
در روستا ها امنيت برقرار شد و اسكان به سرعت عملى شد و ارزش زمين ها وبناهاى 
كشاورزى ظاهراً به ده برابر رسيد. بار ديگر وصول ماليات ها به صندوق دولت مرتب 
شد و وضع مالى دولت به طرز بى سابقه اى بهبود يافت، ولى مرگ ناگهانى غازان از 
تحقق بسيارى از اصالحات جلوگيرى كرد و در سال هاى نخست سلطنت ابوسعيد 

كه رشيدالّدين هم به قتل رسيده بود، اوضاع به وضع سابق بازگشت. 
در    نهايت، حلقه مكمل اين جهت گيرى سياسى توصيه به پيروى از عقل و علم 
است. در سياست نامه ها به طور عام سّر سعادت، عقل و اطاعت از احكام عقالنى 
ــورت مى گيرد. خواجه  ــه اين توصيه به عقل همراه با توصيه به علم ص ــت ك اس
رشيدالّدين كه بينش علمى فوق العاده اى دارد بر اين موضوع تأكيد كرده است: هركه 
را علم خليل و دانش دليل و حلم وزير، عقل سمير باشد هرگز مملكت ضمير او فتور 
نگيرد. در جاى ديگر در مورد رابطه عقل و علم چنين مى نويسد: بارى عز شانه عقل 
را از چهار چيز آفريد و آن، قدرت، علم، نور و مشيت است. چهار عنصر فوق اجزاى 
مهم فكر سياسى در آن روزگاران به شمار مى آيد. اما همه اين ها تنها به دست يك 
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ــت; اگر شاه در كانون سياست قرار دارد، ولى اداره امور به  وزير با كفايت عملى اس
دست وزير باكفايت و درايت امكان پذير است و اين نشان دهنده جايگاه رفيع وزير 

در حفظ قدرت و سلطنت و تنظيم و تمشيت درست امور است. 
بر اين موضوع، هم در سياست نامه خواجه نظام الملك به شدت تأكيد و هم در 
آثار خواجه رشيدالّدين بر آن تصريح شده است. خواجه نظام الملك هر فرصتى را 
غنيمت شمرده و اهميت داشتن وزيرى كاردان را به سلطان يادآور مى شود و رسم 
ــيدالّدين هم،  ملوك عجم را در اين زمينه بار ها متذكر مى گردد. از ديد خواجه رش
وزير جايگاه بس عظيم در امر حكومت و حفظ نظم و سامان سياسى دارد. درواقع، 
ــت كه مايه دوام ملك و بقاى ملك است. و خواجه با  ــِت با تدبير وزير اس اين دس
حكايت هاى متعددى در مورد نقش وزير در هدايت شاه به مسير درسِت فرمانروايى، 

به اين مسئله توجه كرده است. از جمله حكايت ها، حكايت ذيل است: 
پادشاهى بود كه از مقطع شفق تا مقطع فلق باده نوشيدى... وزيرى داشت كافى 
ــته. نمونه اين  ــل، زمام ايام در قبضه او بود به متانت رأى معروف زمان گش و عاق
حكايت ها در جامع التواريخ خواجه رشيدالّدين بسيار است كه درواقع، هم بر سياق 

سياست نامه هاست و هم براى خاطر نشان كردن جايگاه خطير خود. 
چنان كه قبًال هم گفته شد، در دوران ايلخانى نيز درواقع اين خاندان خواجه رشيد 
بود كه در كسوت وزارت وى، به نام ايلخان قدرت و حكومت را در دست داشتند و 
فرزندان بسيار خواجه در گوشه و كنار ايران به والى گرى وحكومت مشغول بودند كه 

از مكاتب خواجه رشيد كامال مشخص است. 
البته خواجه رشيدالّدين فضل اهللا موضوع را تنها يك سويه مطرح نمى كند و 
اين از مصلحت بينى وى ناشى مى شود كه در عين حال، وزارت ايلخانان را افتخار 
عظيم براى خود تلقى مى كند: حق در مركز خود قرار گيرد و آفتاب نصفت از اوج 
معدلت بتابد و چون ما را بندگى حضرت خاقانى ولى عهد مملكت و پشتوان سلطنت 
خود ساخته بايد كه به عروة الوثقى عقل و حبل متين عدل متمسك باشيم. ولى 

بالفاصله باز نقش خود را به طور حيرت انگيزى گوشزد مى كند كه: 
رغبت رعيت در مطاوعت و متابعت اوامر و نواهى خود زيادت گردانيم... و زمام 
ــازيم. بر اصناف رعايت درباره رعيت  ــن تيز رفتار چرخ دوار را رام س اقتدار و توس

مبذول داريم. 
سخن آخر: 

خواجه رشيدالّدين همدانى از بزرگان سياست عملى و سياست نظرى در تاريخ 
ــر به فرد در مديريت  ــيوه اى منحص ــت. وى كه در روزگار خود ش ايران بوده اس
ــت، در عين حال  ــيدى به نمايش گذاش ــى و اجرايى را از خود در ربع رش سياس
ــهمى مهم را به او  ــت با آثارى كه پديد آورد در ميراث معنوى ايران نيز س توانس
اختصاص دهد. اما آن چه اهميت خواجه را دو چندان مى كند توانايى خاص وى در 
شناخت مقتضيات زمانه اش بوده كه با شيوه صحيح سياسى عملى و تلفيق آن با 
سياست نظرى و علم كشوردارى هويت زبانى و فرهنگى و تاريخى ايران زمين 
را احيا كند. در اين ميان نقش خواجه به عنوان مورخ از اهميت شايانى برخوردار 
ــيدالّدين، اين وزير مقتدر و مورخ برجسته ، در دوران حاكميت  ــت، خواجه رش اس
ايلخانان، در پى احياى سياست نامه هاى موجود در انديشه اسالمى-ايرانى بود. در 
آن روزگار، جامعه اسالمى با ناهنجارى هاى جدى در زمينه هاى مختلف روبه رو 
بود و خواجه رشيدالّدين درواقع با طرح اين انديشه و عمل به آن ها در مقام وزارت 
توانست تا حدى اوضاع را سر و سامان دهد. نگاه خواجه رشيدالّدين به سياست و 
حكومت و مقوالتى چون عدالت، در ادامه  انديشه سياست نامه اى است. هم چنين 
ــته اى بود كه به برخى از اقدامات  ــيدالّدين اقتصاددان و مورخ برجس خواجه رش

اقتصادى وى در دوران وزارتش اشاره شد. وى در مقام مورخ، كار سترگى انجام 
داد و كتاب عظيم جامع التواريخ را به يادگار گذاشت. 

او مورخى بزرگ و برجسته  است. برخى معتقدند جامع التواريخ وى نفيس ترين 
اثر تاريخى است. بينش علمى خواجه رشيدالّدين فوق العاده بود، اين امر در تأسيس 
ربع رشيدى و برنامه آموزشى آن و تالش خواجه رشيدالّدين براى جلب دانشمندان 

تمام دنيا كامًال مشهود بود. 
زندگى واقدامات خواجه رشيدالّدين از بُعدى ديگر نيزاهميت دارد. در اين خصوص 
ــت. وى در زمانه اى  ــان از لحاظ تاريخى واجد اهميتى به سزاس درك موضع ايش
مى زيست كه مغوالن ساختار اجتماعىـ  اقتصادى و سياسى ايران زمين را دست 
ــقوط تدريجى آن، امرى  خوش دگرگونى و انحطاط كرده بودند، به طورى كه س
محتوم به نظر مى آمد. درواقع، خواجه رشيدالّدين فضل اهللا همدانى در دل اين ركود 
و فترت تاريخى درپى احياى سنت سياسى وميراث تاريخى ايران زمين است، كه به 

انديشه ها و اقدامات جلوه اى ماندگار و تاريخى مى بخشد. 
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