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چکیده
مالیات ارضی یکی از مهمّترین اقسام مالیات و از اصلیترین منابع درآمد حکومتهای ایران در سدههای
میانه بوده است؛ به همین دلیل دیوانیان اهتمام ویژه به مساحی اراضی زیر کشت داشتتهانتد باتوجّتهبته
اینکه شناخت آحاد پیمایش و اندازه گیری سطوح و مساحت می توانتد شتناخت متا را از وضتایت امتور
دیوانی و مملکت داری هر دوره افزایش دهد ،پژوهش حاضر بر آن است که در ابتدا نسخة خطی مختصر
در قواعد علم حساب و مساحت را که رسالهای در آموزش ریاضیات و مساحی و مربوط به نیمة قرن نهم
هت ق است ،مارفی کند و سپس با تدقیق در متن نسخه به این پرسش پاسخ دهد که واحتدهای انتدازه
گیری سطوح و تایین مساحت در دورة تیموری چه بودهاند و انتخاب این واحتدها چته نست تی بتا نتو
دیوانساالری تیموریان داشتهاست؟ همچنین براساس اطّالعات نسخه ،مقتدار «جریت » را برپایتة روش
اندازهگیری متریک تایین و ثابت کند که این مقدار ،مستقل از متغیرهای دیگتر ازجملته نتو کشتت و
آبیاری و بذر است یافتههای پژوهش نشان میدهد که واحدهای عمومی برای تایین مساحت« ،جریت
شاهی» و «جری دهقانی» بوده و همچنین در پیمتایش ستطوح از آحتاد «ذرا »« ،ق ضته» و «اشتل»
استفاده میشده که نس ت مستقیمی با سیاست یکسان سازی آحاد و اوزان در عصتر تیموریتان داشتته
است؛ همچنین نظریه محقق انی مانند لمتون و هینتس که این مقدار را وابسته به نتو کشتت و آبیتاری
دانستهاند ،برای دورة تیموری نادرست است

واژههاي کلیدي :آالت مساحی ،محمود بن محمد هروی هیوی ،نسخة خطی مختصر در قواعد علم
حساب و مساحت ،جری  ،مقدار جری
* رایانامة نویسندة مسئول:

khosravi_abozar@kazerunsfu.ac.ir

 /60تعیین مقدار جريب در دورة تیموري برپاية نسخة خطي مختصر در قواعد علم حساب و مساحت

 .1مقدمه
اهمیّت مالیات ارضی در تاریخ ایران در سدههای میانه ،تا بدان حد بوده است کته عتالوه
بر بسیاری از مورخان ،فقها نیز در رساالت خود بارها به آن پرداختهانتد ،امّتا تاتدد ایتن
روایات و نوشتهها که گتاهی هتم متضتاد و نتاهمخوان بتودهانتد ،ست شتدهاستت کته
پژوهشگران امروزه با مشکالت جدی در زمینة تایین عوامل دخیل در محاس ة این گونه
از مالیات مواجه باشند دراینمیان ،برخی از محققان مانند لمتتون ( ،)Lambtonهینتتس
( )Hinzو پطروشفسکی ( )Petrushevskyسای کردهانتد کته روشتی بینتابینی و ترکی تی
درپیشگیرند و از طریق آن مشکل ناهمخوانی روایات را برطرف کنند ،امّا مشتکل اصتلی
این روش بینابینی ،وجود اسناد و نسخ خطیای است که عوامل مؤثر بر محاس ة مالیتات
ارضی را ثابت و مستقل از عوامل دیگر عنوان کردهاند در این اسناد و نسخ خطی مقتدار
مالیات ارضی منوط به سطح زیر کشت ،نو محصول ،شیوة آبیاری و دوری یا نزدیکتی از
راههای اصلی عنوان شده است پژوهشگرانِ قائل به روش بینابینی ،در فرضیة اصلی خود
عامل نخست ،یانی سطح زیر کشت و آحاد آن را بهعنوان متغیری وابسته به سته عامتل
دیگر پنداشتهاند ،درصورتیکه مسئلة مقیاسها در تاریخ ایران (چه پیش از اسالم و چه پتس
از ورود اسالم به ایران) همواره موردتوجّه بوده و در ادوار مختلف برای آن مقادیری ماتیّن و
مستقل از عوامل دیگر درنظرگرفته شده است
نویسندگان مقالة حاضر باتوجّتهبته مستئلة متذکور ،بته مطالاتة نستخهای خطتی در
ریاضیات مربوط به نیمة قرن نهم هت ق پرداخته و سای کردهاند بته ایتن پرستش پاستخ
دهند که واحدهای اندازهگیری طول و تایین ستطح و مستاحت در دورة تیموریتان چته
بوده و سپس با بررسی این واحدها نس تی میان آنها و میزان جریت  ،بتهعنتوان یکتی از
عوامل مهم و اصلی در تایین میزان مالیتات ارضتی در عصتر تیمتوری برقرارکننتد و در
ادامه براساس دادههای موجود در این نسخه ،مقداری برای جری  ،بهعنوان واحتد اصتلی
پیمایش سطح مشخص نمایند
مقالة حاضر در دو بخش تنظیم شده است :بخش نخستت ،در مارفتی نستخة خطتی
مختصر در قواعد علم حساب و مساحت اثر محمود بن محمد بن قتوام قاضتی والشتتانی
هروی هیوی است و در بخش دوم ،با استفاده از متن رساله به ستؤاالت بتاال پاستخ داده
شده است
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 .2معرفي نسخة خطي مختصر در قواعد علم حساب و مساحت
ریاضیات در قرن نهم هجری قمری با فاالیتهای افترادی ماننتد ایتا التدین جمشتید
کاشانی رونق داشت (قربانی ۶۰ ،17 :1375 ،و )3۶5؛ چنانکه کتاب مفتاحالحساب او کته در
همین دوره نوشته شده است ،سالها بهعنوان مرجع آموزش ریاضیات تتدریس متیشتد
(همان ،)3۶5 :امّا به متوازات کارهتای ایتن دانشتمندان کته بیشتتر جن تة نظتری داشتت
(هوخنتدایک ،)۶ :139۴ ،افرادی متمایل به م احث ریاضیات کاربردی بودند کته در زنتدگی
روزمره و رتقوفتق امور مملکتی مورداستفاده بوده است؛ ازجمله کتابهایی کته بتا ایتن
رویکرد نوشته شد ،رسالة مختصر در قواعد علم حساب و مساحت ،اثر محمود بن محمتد
بن قوام قاضی والشتانی هروی هیوی است
شناخت اولیّة ما از این نسخه مربوط به فاالیتهای احمد منزوی ،چتارلز آ استتوری
( )Charles A. Storeyو محمدتقی دانشپژوه است احمد منتزوی در جلتد چهتارم کتتاب
فهرستوارة کتابهای فارسی از این کتاب با عنوان «مختصر در علم» نام بترده و در آاتاز
آن چنین آوردهاست« :سپاس و ستتایش حضترت پروردگتار ،و درود چنتین گویتد
محمود بن محمد بن قتوام القاضتی الوالشتتانی» ( )8-2۶57 :138۶همچنتین محمتدتقی
دانشپژوه در مقالة «موسیقینامهها» این رساله را مارفتی کترده استت او در آاتاز ایتن
نسخه چنین آوردهاست« :سپاس و ستایش حضرت پروردگار ،و درود چنتین گویتد
محمود بن محمد بن قوام القاضی الوالشتانی المشتهر بمحمتود الهتروی کته در باضتی
جماعتی متالّمان به استفادت علم حساب میل نمودنتد جهتت التمتاس ایشتان ایتن
مختصر را به حس اقتضای وقت و حال بر س یل ارتجال امال کرد و بنای این مختصر بر
مقدمه و دو مقاله نهاد » و انجام نسخه چنین است« :و این است مطلوب از قسمت شش
ثلثان بر ده جزو از یازده جزو واهلل اعلم» ()5۶ :135۴
نسخة مورداستفاده در این پژوهش با شمارة 122۶س در کتابخانتة مجلتس شتورای
اسالمی موجود است آااز این نسخه چنین است« :حمد و ثناء فراوان که محاس و هتم
عدّ و احصاء آن نتواند کرد ،و شکر و سپاس بیپایان که مهندس فکر از تاتداد اعتداد آن
قاصر آید ،حضرت واج الوجودی را ،جلّت قدرته و علّت کلمته ،که از ازدواج اجرام علوی
» و در انجام آن چنین آمده است« :آن کسر او را نیز بتر عشتر یکتی قستمت کننتد و
صحاح خارج القسمه را از جنس عشیر گیرند و کسر او را کسر عشر واهلل اعلم بالصواب و
الیه المرجع و المآب ،و الحمدهلل و تصحیح مواضع السهو و اقالهتا لاثترات فتی اواست
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جمادی االخرة سنة تسع و ثلثین و ثمانمائة الهجتری ة» و انجامتهای کته کاتت در شترح
تاریخ پایان کتابت نسخه آورده ،چنین است« :و تمت کتابتت هتذه الرستال ة الشتریف ة و
المقالة اللطیفة فی تاریخ  8۴۰تمّتت علتی یتدی المحتتاج التی الافتو الافتوری و الفضتل
الشکوری ،سیمی النیشابوری افر اهلل ذنوبه و ستر ذنوبته روزی کته شتود خطتا خت و
نسخ نسخ /وز سیمی ل تشنه برآید آوخ /از دور به سیمرغ بترد ایتن ستر متور /نزدیتک
سلیمان کشد این پای ملخ»
همچنین نسخههای دیگری از این رستاله در کتابخانتة دانشتگاه تهتران (کترمرضتایی،
 1، )9۰2/3 :1395کتابخانة ایاصوفیا با شمارة ( 2735دانشپژوه ،)5۶ :135۴ ،کتابخانتة ملتک
با شماره  3۴25/۴و کتابخانة آیتاهلل گلپایگتانی قتم بتا شتمارة ( 1/1۴8-1۴8/۴درایتتی،
 )2-1۶21 :1388موجود است
این نسخه در  1۰5برگ نُه سطری و در ابااد  1۰*۶و با جلتد مشتمع ست ز رنت و
عطف تیماج قهوهای و کااذ سمرقندی ستفید و خت نستتالیق بستیار پتاکیزه و خوانتا
موجود است کتاب دارای ابتتدا و ترقیمته و همچنتین رکابته بتوده و در آن از جتدول و
شنگرف استفاده شده است
مؤلف در صفحات ابتدایی کتاب نام خود را آورده و بیان کرده که بته ستفارش رکتن
الدین عالالدوله تیموری نگارش یافته است تاریخ پایان تألیف کتاب اواس جمادیاآلخر
سال 839ق بوده و کات این نسخه ،سیمی نیشتابوری ،کتابتت را در ستال 8۴۰ق و بته
دستور خواجه امیرحسین انجام دادهاست
در فهرستنویسی حسین مفتاح 2بر روی صفحة اوّل کتاب به اشتت اه نتام کاتت بته
جای نام مؤلف ذکر شده است و در باالی صفحة دوم مُهر «الاله اال اهلل الکریم» دیده می
شود و در صفحة باد نوشتهای دربارة شخصی به نام ابراهیم که در صفر 131۰ق از دنیتا
رفته است ،دیده میشود
دلیل توجّه مؤلف به م حث ریاضیات ،ریشهای مذه ی و دینی دارد؛ چنانکه او پتس
از بیان آیاتی چند از قرآن که در آنها به محاس بودن خداوند اشتاره شتده استت (هتروی
هیوی1 :رو) ،دلیل توجّه خود را به ریاضیات چنین عنوان میکند« :و اگر در اصل حستاب
شرفی ن ودی ،سرعت حساب را از کماالتی که الیق حضرت اوست ،نشمردی و ایتن فتنّ
شریف باوجود شرف و منزلت و تمامی فضیلت نزدیک است که چون دیگر فنون یقینی و
علوم حقیقی متروک و منطمس و مهجور و مندرس گردد» (همان)
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همچنین مؤلف هدف خود از نگارش این رساله را چنین بیان کرده است« :این فقیتر
حقیر با وجود قصور فکر و خمول ذکر ،خواست که رسالهایی تألیف کند که مشتمل بتر
باضی از قواعد و بهری از فواید این فن باشد تا به س این نس ت این فن را رواجتی و
این علم را رونقی پیدا شود و از حضیض انکسار و خمول بته اوج اشتتهار و ق تول رستد»
(همان1:پشت)

در عصری که ایا الدین جمشید کاشانی در ریاضیات نظری دربارة جذر اعداد اصتم
و تایین عدد پی پژوهش میکرد و مؤلف رسالة فلکیه ،مخاط اثر ختود را افترادی کته
قصد ورود به نظام اداری و دیوانی داشتند ،قرارداده بود (کیا مازندرانی ،)۴ :871 ،متن رسالة
موردبحث بیشتتر حکتم خودآمتوز یتا جتزوة تتدریس ریاضتیات را داشتت؛ 3ال تته بایتد
خاطرنشان کرد که مخاط نسخة خطی مختصر در قواعد علتم حستاب و مستاحت نیتز
نوآموزان ن ودهاند؛ چراکه در متن با جمع و تفریق و ضرب و تقسیم اعداد یک ،دو یا سته
رقمی مواجه نیستیم ،بلکه بیشتر مثالها برای اعداد شتش یتا هفتت رقمتی آورده شتده
است؛ پس میتوان نتیجه گرفت که مخاط نوشته افرادی بوده اند که برای تصدی امتور
دیوانی آموزش میدیدهاند
از مؤلف کتاب ،یانی محمود بن محمد هتروی هیتوی ،کتتابهتای دیگتری ازجملته
ترجمة فارسی رسالة ایاثیه اثر چغمینی در گنجینة کتابخانة مسجد گوهرشاد مشتهد بتا
شمارة  ۰1-1121و ترجمة ادوار ارمتوی در کتابخانتة ایاصتوفیای ستلیمانیه (دانتشپتژوه،
 )5۶ :135۴و ترجمة اشکالالتأسیس با عنوان فوایدالجمال موجود است
آن چنانکه در ابتدای متن آمده ،قرار بوده کتاب دارای یک مقدمه و دو مقاله باشتد،
امّا در متن تنها یک مقدمه و یک مقاله آمده است و از مقالة دوم خ ری نیست
در مقدمه ،نویسنده به بیان اهمیّت علم حساب و همچنین هدف خود از نوشتن ایتن
کتاب پرداخته و پس از آن ،شکل و صورت هندی اعداد را مارفی و دربارة ارزش عتددی
(یکان ،دهگان ،صدگان و ) بحث کرده است
مقالة اوّل در محاس ات است و سه باب دارد :بتاب اوّل ،در عمتل صتحاح و در هفتت
فصل است 1 :در عمل تضتایف؛  2در عمتل تنصتیف؛  3در عمتل جمتع؛  ۴در عمتل
تفریق؛  5در عمل ضرب؛  ۶در عمل قسمت و  7در موازین اعمال حساب؛ بتاب دوم ،در
عمل کسور و در پنج فصل است 1 :در بیان اشتراک و ت این و تداخل در میان اعداد؛ 2
در بیان مخارج کسور؛  3در تضتایف و تنصتیف و جمتع و تفریتق کستور؛  ۴در ضترب
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کسور و  5در قسمت کسور؛ باب سوم مقالته اوّل در جتذر استت و قترار بتوده دارای دو
فصل باشد ،امّا تنها فصل اوّل آن که موضوعش دربارة عمل جتذر استت ،بته متا رستیده
است
مهمّ ترین بخش رساله که میتواند ما را در روشنکردن بخشی از تاریخ دورة تیموری
کمک کند ،در همین باب سوم کتتاب استت؛ چراکته مؤلتف در آن ،روشهتای محاست ة
مساحت اراضی را مارفی و انوا واحدهای اندازهگیری را همراه با جزئیات بیان میکنتد؛
برای مثال از انوا ذرا  ،یانی ذرا ید ،ذرا سَوْدا و ذرا هاشمی نام میبرد و سای متی
کند برای آنها اندازة قابلمحاس های را تایتین کنتد همچنتین از انتوا جریت (شتاهی و
دهقانی) و تفاوتهای میان آنها نام میبرد
مارفی انوا قفیز و شایره در کنار جریت و ذرا و ق ْضته و اشتل ،متیتوانتد بترای
تایین اوزان و مقیاسهای عصر تیموری بسیار کمک کند همچنین چتون پتدر محمتود
هروی ،چنانکه در نام او نیز مناکس شده است ،منص قاضیگری والشتتان را داشتته و
قاعدتاً با اصول دیوانی آشنا بوده است ،میتوان به مطال منتدرج در اثتر او بتا اطمینتان
بیشتری نگریست
 .3تعیین میـزان «جريب» در دورة تیموري براسـا

دادههـاي نسـخة خطـي

مختصر در قواعد علم حساب و مساحت
در صدر اسالم ،آموزههای قرآنی مسلمانان را به دقت در اوزان و مقیاسها ستفارش متی
کرد  ۴پس از آن در دورة فتوحات ،تداوم سنتهای دیتوانی پتیش از استالم ( Rebstock,
 )2008: 2255-6در مناطق مفتوحه س شد که عالوه بر آحاد و مقیتاسهتایی کته نتزد
اعراب شناخته شتده و مق تول بتود و در قترآن هتم بتر آنهتا تصتریح شتده بتود ،اوزان و
مقیاسهای سرزمینهای تصرفشده نیز بر آنهتا افتزوده شتود حاصتل ایتن آمیختگتی،
روایات متادد و گاه متضادی است که از مورخان متقدم اسالمی در آثارشان بتاقی مانتده
است ،امّتا عتالوه بتر دالیتل متذه ی کته مستلمانان را بته توجّته در اوزان و مقیتاسهتا
وامیداشت ،مهمّترین عاملی که س توجّه به این مسئله میشد ،نقش تایتینکننتده و
حیاتی مالیات در تأمین هزینة حکومتها بود (پطروشفسکی)251-2۴5/2 :1357 ،
از میان انوا مختلف مالیاتها 5،مالیات ارضی بیشترین عایدی را برای حکومتتهتای
ایرانی در سدههای میانی داشت این مالیات براساس سطح زیر کشت ،نو محصول ،نتو
آبیاری ،دوری و نزدیکی به راهها و عواملی دیگر تایین متیشتد ( )Dennett, 1950: 15در
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میان این عوامل ،سطح زیر کشت از بیشترین اهمیّت برخوردار بتود مستلماً فرستتادگان
حکومتی در اوّلین قدم مج ور به مساحی زمینها بودند تا براساس مساحت زمین ،مابقی
شاخصها را در تایین مالیات دخالت دهند از میان آحاد و مقیتاس هتای متاتددی کته
برای تایین طول و تایین مساحت در سرزمینهای اسالمی مرستوم بتود ،واحتد «ذرا »
برای طول و واحدهای «جری » و «قفیز» برای ستطح ،از مق ولیتت بیشتتری برختوردار
بودند ()Rebstock,2008: 2257-8
پژوهشگران به دلیل وجود روایات متادد هنوز هم موفق نشدهاند کته میتزان دقیقتی
برای جری تایین کنند  ۶درنهایتت ،لمتتون در کتتاب مالتک و زار در ایتران ( )13۶3و
هینتس در اوزان و مقیاسها در اسالم )1970(7بهگونهای نس یت دربارة این واحد رستیده
و روشی بینابینی را توصیه کردهاند و جری را تابای چنتد متغیتره براستاس متغیرهتای
نو محصول ،نو زمین و نو آبیاری پنداشتهاند؛ برای مثال ،لمتون مینویسد:
«شرحی که جغرافیدانان دربارة تنو مقیاسات و اوزان در قرون اولی وسطای استالمی
بیان میکنند ،آدمی را سرگشته و حیران میکند اندازة جریت بستته بته نتو روش
مامول کشاورزی تفاوت دارد شاید تاحدّی علت آن است که جریت مطلقتاً مفهتومی
نیست که بر مقیاس سطح داللتت کند ،بلکه بتا مقیتاس وزن ارت تاط دارد و ازآنجاکته
مقدار بذری که در هر جری زمین آبی میکارند ،بیش از مقدار بذری است که در یک
جری زمین دیم میکارند ،پس اندازة جری به همین نس ت فرق متیکنتد » (:13۶3
 ۶95و )۶98

امّا با نگتاهی واقعبینانه متوجّه میشویم که مقدار جریت درحقیقتت تتابای از نتو
نظام دیوانی حکومتها بوده است؛ برای مثال ،در بازة زمانی سیصدستاله ،مقتدار جریت
ماادل  3۶۰۰ذرا تاریتف متیشتده استت (همتان )2۰۶ :ایتن مستئله بته دلیتل تتداوم
سنتهای دیوانی طیّ دورة مذکور بوده است ،امّا درگیری سلجوقیان بتا نهتاد خالفتت و
بس نظریة ایرانشهری خواجه نظامالملک (ن ک :نظام الملک 8)1392 ،بسیاری از سنن کهن
را دچار تغییر کرد پس از آن ،حملة مغول در تمام شئون زندگی ایرانیان ،اعماز تاامل با
حکومت و زندگی اجتماعی و اقتصادی آنها تأثیر عمیقی نهاد ایلخانان و بتهویتژه اتازان
خان ،چنانکه در منابع تاریخی متناکس شتده استت (رشتیدالدین فضتل اهلل،)389 :19۴۰ ،
تأکیدی ویژه بر یکسانسازی اوزان و مقیتاسهتا داشتتند (لمتتون )۶9۶ :13۶3 ،براستاس
روایت تاریخ م ارک اازانی ،تالشها برای یکسانی اوزان و مقیتاسهتا کته از دورة اتازان
آااز شده بود ،به دلیل کوتاهی عمتر حکومتت اتازان و آشتفتگیهتای پتس از مترگ او
چندان ثمربخش ن ود (همان 193 :و پطروشفسکی)92 :1357 ،
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در دوران فترت ،هرچند شاهد حکومتتهتای متاتدد در ایتران هستتیم ،ولتی نظتام
دیوانی همچنان برپایة اصول دیوانی مغتوالن ادامته متییابتد (رفیاتی )۶3 :138۶ ،ظهتور
تیمور و تالش های او برای ایجاد امپراتوری گسترده ،نیاز به وجود دیوانساالری مقتدر را
آشکار کرد تیمور با الگو برداری از یاسای چنگیز تالش کرد فرامینی یکستان در سراستر
امپراتوری برپاکند (مهماننواز و شفیای ،بیتا ،)۴ :امّا این تالشها پس از مرگ او و در دوران
جانشینانش با جدیّت پیگرفته نشد
ال ته این مسائل ن اید بر دریافت ما از مناس ات نظام دیوانی تیموری ،تتأثیری همتراه
با عدمقطایّت داشتهباشد ستابقة دیتوانستاالری در ایتران ،از پتیش از استالم تتا دوران
تیموری ،چنان دیرپا و مستحکم بود کته تغییتر حاکمتان ،تتأثیر چنتدانی بتر اصتول آن
نمیگذاشت توجّه به این نکته که حلقة اتصال حاکمان و رعایا همین دیوانیان بودهانتد و
عمالً حاکمان چیزی فراتر از پرداخت مالیات و ختراج و فرمتان رداری و عتدم شتورش از
رعایا خواستار ن ودند (لمتون )37 :13۶3 ،و در مناس ات وصول مالیاتهتا چنتدان دخالتت
نمیکردند 9،اهمیّتی فوقالااده دارد؛ پس ،ارت اطدادن م حثتی تخصصتی ماننتد تایتین
مقدار جری برای تایین میزان مالیات ارضی با تادد آمدوشتد حاکمتان و دیتدگاههتای
فقهی ،آنچنانکه لمتون و هینتس انجام دادهاند ،نمیتواند م نای درستی داشته باشد
برای تأیید این نظریه ،استفاده از منابع تاریخی دست اوّل متیتوانتد بستیار راهگشتا
باشد نسخة خطی مختصر در قواعد علتم حستاب و مستاحت کته در ستالهتای  839و
8۴۰ق و در دورة شاهرخ تیموری نگاشته و به مقامی دیوانی تقدیم شده است ،میتوانتد
از این جهت مورداستفاده قرارگیرد
هروی هیوی دربارة مساحی در دوران خود مینویسد:
«آالت مساحت که نزد مسّاحان مشهور است ،بر سه نو است :ذِرا و ق ْضه و اشل؛
ذرا نیز بر سه نو است :نو اوّل ،ذرا یَد است و آن را ذرا قائم نیز گویند و مقدار او
شش ق ضه است هر ق ضه چهار اس ع 1۰و هر اس ای مساوی عرض شش شایره که شکمها
و پشتهای ایشان را به هم نهاده باشند ،نه پهلوهای ایشان؛ پس ذرا بیستوچهار
اس ع باشد و صدوچهلوچهار شایره نو دوم ذرا سَوْداست و آن بیستوهفت اس ع
است ،هم از آن اسابع که ذکر کرده شد و به این ذرا درازی چاهها را مساحت کنند
نو سیوم ذرا هاشمی است و آن سیودو اس ع است و به این ذرا زمینها را مساحت
کنند ،امّ ا ق ضه ،نی یا چوبی باشد که درازی او شش ذرا باشد ،به ذرا هاشمی ،امّا
اشل طنابی باشد که درازی او شصت ذرا باشد ،هم به ذرا هاشمی این است آالتی
که نزد مسّاحان مستامل است و چون آالت مساحت مالوم شد بدان که جری بر دو
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نو است :نو اوّل و آن را «جری شاه» میگویند؛ سطح مستوی است که مساوی سه-
هزاروششصد مربع است از مرباات ذرا هاشمی و هر مربای از آن مرباات را «ذرا
مکسّر» میگویند و این جری را به ده قسم کردهاند هر قسمی را از آن قفیزی
میگویند و هر قفیزی را به ده قسم کردهاند هر قسمی را از آن عشیری میگویند
پس هر قفیزی از این جری سیصد و شصت ذرا مکسّر باشد و هر عشیری هم از این
جری سیوشش ذرا مکسر باشد نو دوم از دو نو جری  ،و آن را «جری دهقان»
میگویند؛ سطح مستوی است که مساوی نهصد ذرا مکسر است؛ پس جری دهقان
ربع جری شاه باشد و این جری دهقان را نیز به ده قفیز کردهاند و هر قفیزی را به
ده عشیر پس قفیزی از این جری نود ذرا مکسّر باشد و عشیری هم از این جری نُه
ذرا مکسّر و چون آالت مشهوره مساحت این سه است و خواهند که به یکی از این
سه آلت مساحت کنند مساحت به هریک از این سه را طریقی است؛ امّا طریق
مساحت به ذرا آن است که عدد ذرا ها و طول ممسوح را در عدد ذرا های عرض او
ضرب کنند باد از آن اگر اصطالح بر جری شاه باشد ،حاصلالضرب را بر سههزاروششصد
قسمت کنند ،اگر قسمت ممکن باشد ،یانی اگر حاصلالضرب مساوی سههزاروششصد
یا بیشتر از سههزاروششصد باشد ،خارجالقسمه از جنس جری باشد و اگر حاصلالضرب
کمتر از سههزاروششصد باشد ،بر سیصدوشصت قسمت کنند و اگر ممکن باشد ،خارجالقسمه
از جنس قفیز باشد و اگر حاصلالضرب از سیصدوشصت کمتر باشد ،بر سیوشش قسمت
کنند خارج القسمه از جنس عشیر باشد و اگر چیزی باقی ماند که کمتر از سیوشش
باشد ،یانی کمتر از عشیر آن باقی را به سیوشش نس ت دهند و آن حاصلالنس ه را
اضافة عشیر کنند و آن کسر عشیر باشد» (هروی هیوی)158-152 :839 ،

بهاینترتی  ،میتوان دادهها را بهصورت زیر صورتبندی ریاضی کرد:
انواع ذراع:
ذرا ید= ۶ق ضه= 2۴اس ع= 1۴۴شایره
ذرا سودا (برای اندازهگیری طول چاهها)=  27اس ع=  1۶2شایره
ذرا هاشمی (برای اندازهگیری طول زمینها)=  32اس ع=  192شایره
براساس صورتبندی باال میتوان متوجّه شد کته بتا دستتیتابی بته مقتدار متریتک
شایره ،میتوان از مقدار سایر واحدها آگاه شد؛ چون هدف ایتن پتژوهش تایتین مقتدار
آحاد براساس روش متریک است ،از تحقیقات کشاورزی و گونهشناسی گیتاهی استتفاده
شده است برایناساس ،اگر شایره یا همان جو را از نو جویِ مورداستتفاده بترای تهیتة
خوراک دام و آبجو درنظربگیریم 11،آنگتاه مقتدار شتایره برابتر  3.33میلتیمتتر استت
( Sykorova, 2009: 253و  )Mac Gregor, 1972: 176در این صورت مقتدار ذرا یتد برابتر
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 ۴8سانتیمتر و مقدار ذرا سودا برابر  5۴.۰۴سانتیمتر و مقدار ذرا هاشتمی برابتر ۶۴
سانتیمتر خواهد بود
آالت مساحي:
ق ضه=  ۶ذرا هاشمی=  38۴.2سانتیمتر
اشل =  ۶۰ذرا هاشمی=  3.8۴2متر

یک اشل= یک جری =  3.8۴2متر
ذرا هاشمی مربع=  1۴.7۶متر مربع
آحاد تعیین مساحت:
الف جری شاهی:
جری شاه=  3۶۰۰ذرا هاشمی مربع=  5313۶متر مربع
قفیز شاه =  1/1۰جری شاه =  3۶۰ذرا هاشمی مربع=  5313.۶متر مربع
عشیره شاه=  1/1۰۰جری شاه=  3۶ذرا هاشمی مربع=  531.3۶متر مربع
ب جری دهقانی:
جری دهقان=  1/۴جری شاه=  9۰۰ذرا هاشمی مربع=  1328۴متر مربع
قفیز دهقان=  1/1۰جری دهقان=  9۰ذرا هاشمی مربع=  1328.۴متر مربع
عشیر دهقان=  1/1۰۰جری دهقان=  9ذرا هاشمی مربع= 132.8۴متر مربع12
مسئلة دیگر ،بحث دربارة انوا جری شاه و دهقان در مقایسه بتا جریت «ک یتر» و
«صغیر» است که در آثار قدما ذکر شده است براساس مطتتال کتتاب مالتک و زار در
ایتران و همچنتین موستوع ة وحتدات القیتاس الاتربی ة اإلستالمیه (فتاخوری)52 :2۰۰2 ،
درمییابیم که نس ت میان جری شاه و دهقان بسیار ش یه نس ت میان جریت ک یتر و
صغیر است توجیه این تناس میتواند بدینصورت باشد که باتوجّهبه کوششهتایی کته
از دورة سلجوقیان و ایلخانان ،بهویژه اازانخان ،برای یکستانستازی اوزان و مقیتاسهتا
صورت گرفت که امری حکومتی و ملوکانه محسوب میشود ،میتوان نتیجته گرفتت کته
در واقع این دو نو جری همان دو نتو جریت قتدیمی بتودهانتد کته پتس از دخالتت
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حکومت که شاه نماد آن بود ،با عنوانی جدید که حاکی از دخالت شاه استت ،تغییتر نتام
داده و تداوم یافتهاند
 .4نتیجه
مالیات ارضی یکی از مهمّترین اقسام مالیات و از اصلیترین منابع درآمتد حکومتتهتای
ایران در سدههای میانه بوده و به همین دلیل دیوانیان ،اهتمامی ویژه به مساحی اراضتی
زیر کشت داشتته انتد عوامتل حکتومتی در پیمتایش زمتین از آحتاد متفتاوتی استتفاده
میکردند که اصلیترین آنها ذرا هاشمی بود ،همچنین واحد تایتین ستطح و مستاحت
اصلی جری محسوب میشد؛ ال ته در کنار این آحاد اصلی ،آحاد فرعتی دیگتری ماننتد
ق ضه و اشل و قفیز و انوا ذرا  ،مانند ذرا یتد و ستودا نیتز وجتود داشتت کته عمومت ًا
آحادی خرد محسوب میشدند و در امور دیوانی از آنها بهره گرفته نمیشد
یکی از مسائلی که موردتوجّه پژوهشگران تاریخ ایتران ستدههتای میانته قرارگرفتته،
تایین این آحاد براساس روش متریک است ،امّا به دلیل تفاوت و باضتاً تقابتل در میتان
روایات ،تایین مقدار دقیق آحاد امری مشکل شد این آشفتگی روایتات ست شتد کته
افرادی مانند لمتون و هینتس به گونهای از نس یت دربارة مقدار جری برستند و مقتدار
جری را به مسائلی مانند وزن و نو کشت و شیوة آبیاری مربوط سازند ،امّا ایتن نظریتة
نس یگرایانه نتوانست پاستخگوی ابهامتات باشتد و حتتی بتر پیچیتدگی مستئله افتزود
درمقابل ،برخی از محققان نیز تنها با رجتو بته منتابع فقهتی قترون نخستتین استالمی
مقداری برای آحاد تایین کردند و این مقادیر را در طول زمتان الیتغیتر پنداشتتند ،امّتا
واقایت این است که بترای فهتم اوزان و مقیتاسهتای مورداستتفاده در ایتران در قترون
مختلف ،باید به منابع هر دوره رجو کرد و نس یگرایی و جزمگرایی را کنار گذاشت
یکی از منابای که متی تتوان از آن بترای تایتین مقتدار آحتاد و مقیتاسهتا در دورة
تیموری بهره برد ،نسخة خطی مختصر در قواعتد علتم حستاب و مستاحت اثتر محمتود
هروی هیوی است که در نیمة قرن نهم هت ق نگاشته شده است هرچندکه این نسخه در
ردة منابع آموزش ریاضیات قراردارد ،امّا با استفاده از محتوای آن متیتتوان بته مقتداری
دقیق برای ذرا و جری در آن دوره دست یافت
بر اساس داده های این نسخه هر ذرا هاشمی برابر  ۶۴سانتیمتر و هر جری شاهی
برابر 53هزارو  13۶متر مربع و هر جری دهقانی برابر 13هزارو 28۴متر مربع است 13
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نکتة مهمّ دیگری که با استفاده از این نسخه میتوان دریافتت ،ایتن استت کته انتوا
جری که تا قرن هفتم هت ق با نامهای جری ک یر و جری صغیر شناخته میشدند ،در
این دوره تغییر نام داده و با نامهای جری شاهی و جری دهقانی مارفتی شتدهانتد کته
نس ت آنها دقیقاً مشابه جری های سابق است دلیل ایتن تغییتر نتام را بایتد در دخالتت
حکومت در یکسانستازی اوزان و مقیتاسهتا جستت پتس از تتالشهتایی کته در دورة
ایلخانان و بهویژة اازانخان برای یکسانسازی آحاد صتورت گرفتت ،ایتن رویّته در دورة
تیموریان نیز ادامه یافت و حکومت که با عنوان و نماد شخص شاه شتناخته متیشتد ،در
این امر دخالت کرد و همین دخالت حکومتی در نام انوا آحاد و بتهخصتوص نتام انتوا
جری نمود یافت و جری ک یر به نام جری شاهی و جری صغیر بته جریت دهقتانی
تغییر نام داد
پينوشت
 1در این فهرستواره ،به وجود یک نسخة خطی و دو میکروفیلم در کتابخانتة مرکتزی و مرکتز استناد و
نسخ خطی دانشگاه تهران اشاره شده است ،امّا نویسندگان تنها موفق به یافتن دو میکروفیلم از کتابخانة
بادلیان و کتابخانة پاریس شدند و متأسفانه نسخة خطی یافت نشد
 2حسین مفتاح گردآورندة مجموعهای از نسخ خطی بود او برای برختی از ایتن نستخههتا و همچنتین
تادادی از نسخههای خطی کتابخانة مجلس شورای استالمی فهرستتنویستی انجتام داده استت بترای
آشنایی با حسین مفتاح و نسخة خطی مجموعة وی ن ک :دانشپژوه و افشار95/7 :1353 ،
 3وجود حاشیهنویسیهای متادد با خ ناپخته در سراسر کتاب ،این نظر را تأیید میکند
« ۴وَ یَقوم اوفواالمکیال و المیزان بالقس » (هود ) 85 :و «فاوفوا الکیل و المیزان» (اعراف)85 :
 5برای آشنایی با انوا مالیاتها ن ک :لمتون2۰9-2۰7 :13۶3 ،
 ۶برای آشنایی با نمونهای از این روایات ن ک :رشتیدالدین فضتل اهلل389 :19۴۰ ،؛ ط تری/3 :1375 ،
 153و ۴۴۴؛ دواتتالت۴17 :1383 ،؛ مستتتوفی18۰ :13۶۴ ،؛ تربتتتی3۶۴ :13۴2 ،؛ استتفزاری:1338 ،
329/1؛ حافظ ابرو82۴/۴ :138۰ ،؛ لمتتون۶98 :13۶3 ،؛ راونتدی98۶-977 :1382 ،؛ اشتپولر:1373 ،
 2۶1 ،259/2و 31۶؛ محمدی مالیری ۶9/5 :1379 ،و
Dennett, 1950: 15 ; rebstock, 2008: 2257 & Hinz, 1970: 37.
 7عنوان کتاب  Islamische Masse und gewichteاست که به زبان آلمانی است و ما در متن مقاله،

عنوان را به فارسی ترجمه کردهایم
 8برای توضیح بیشتر دربارة نظریة ایرانشتهری خواجته نظتام الملتک ن ک :ط اط تایی 78 :1385 ،و
آقاجری و شیمویاما9۰ :139۴ ،
 9نمونههایی مانند دختالت اازانخان و امیر تیمور در امر اوزان و مقیاسها در سایة نظریه حاکم عادل
قابلفهم است

پژوهشهاي علوم تاريخي ،سال  ،11شمارة  ،1بهار و تابستان 71/ 1398

 1۰هرچند امروزه این واژه بهصورت «اص ع» شناخته و نوشته میشود ،امّا نویسندگان مقالته بته دلیتل
وفاداری به متن نسخة خطی ،آن را بهصورتی که در متن آمده ،نگاشتهاند
 11با مادل گیری از عرض شش رقم جو که اکنون کاشت میشود ،به عدد  3.19میلیمتر میرسیم که
به عرض رقم مالت ( )Maltنزدیک است
 12برای آنکه این اعداد قدری به تصور امروزی ما براساس نظام متریک نزدیکتر شوند ،میتوان گفت
که هر جری شاه ،مقداری بیش از نیم هکتار بوده است
 13این مقدار بسیار نزدیک است به مقداری که امروزه در ارب ایران و بهویژه در استان کردستان رایج
است
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