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 چکیده
های های ایران در سدهبع درآمد حکومتاین منتراصلیاز اقسام مالیات و  ترینمهمّمالیات ارضی یکی از 

 بته توجّته باانتد   اراضی زیر کشت داشتته  مساحیویژه به است؛ به همین دلیل دیوانیان اهتمام میانه بوده

توانتد شتناخت متا را از وضتایت امتور      گیری سطوح و مساحت میاینکه شناخت آحاد پیمایش و اندازه

ختصر م خطی ةدر ابتدا نسخست که ا بر آن پژوهش حاضر ،داری هر دوره افزایش دهددیوانی و مملکت
قرن نهم  ةمربوط به نیمو  مساحیی در آموزش ریاضیات و اهسالرکه را  در قواعد علم حساب و مساحت

که واحتدهای انتدازه   دهدو سپس با تدقیق در متن نسخه به این پرسش پاسخ کند مارفی  ،است هت ق

اند و انتخاب این واحتدها چته نست تی بتا نتو       چه بوده تیموری ةدورتایین مساحت در و گیری سطوح 

روش ة پایت را بر« جریت  »ه، مقتدار  العات نسخاساس اطّهمچنین براست؟ تهی تیموریان داشساالردیوان

جملته نتو  کشتت و    های دیگتر از متغیر، مستقل از د که این مقدارکنو ثابت  متریک تایینگیری اندازه

جریت   »واحدهای عمومی برای تایین مساحت،  دهد کههای پژوهش نشان مییافته آبیاری و بذر است 

 «اشتل »و  «ق ضته »، «ذرا » آحتاد بوده و همچنین در پیمتایش ستطوح از    «قانیجری  ده»و  «شاهی

 عصتر تیموریتان داشتته    سازی آحاد و اوزان دریکساننس ت مستقیمی با سیاست  شده کهاستفاده می

کشتت و آبیتاری   نتو   انی مانند لمتون و هینتس که این مقدار را وابسته به محقق؛ همچنین نظریه است

 تیموری نادرست است  ةای دوربر اند،دانسته
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 مهمقد .1

کته عتالوه    است تا بدان حد بوده ،های میانهمالیات ارضی در تاریخ ایران در سده اهمیّت

ایتن   تاتدد امّتا   ،انتد نیز در رساالت خود بارها به آن پرداختهرخان، فقها بر بسیاری از مو

استت کته   ست   شتده   ،انتد متضتاد و نتاهمخوان بتوده    ها که گتاهی هتم  روایات و نوشته

گونه  ة ایندخیل در محاس  عوامل تایین ةامروزه با مشکالت جدی در زمینپژوهشگران 

 ، هینتتس (Lambton) انند لمتتون ان ممحققبرخی از  ،میانایناز مالیات مواجه باشند  در

(Hinz) و  پطروشفسکی (Petrushevsky) انتد کته روشتی بینتابینی و ترکی تی      سای کرده

ا مشتکل اصتلی   امّ ،ندکناهمخوانی روایات را برطرف و از طریق آن مشکل ن گیرنددرپیش

مالیتات   ةمؤثر بر محاس  عواملای است که خطی، وجود اسناد و نسخ این روش بینابینی

مقتدار   خطیاند  در این اسناد و نسخ ارضی را ثابت و مستقل از عوامل دیگر عنوان کرده

زدیکتی از  آبیاری و دوری یا ن ةمالیات ارضی منوط به سطح زیر کشت، نو  محصول، شیو

اصلی خود  ةقائل به روش بینابینی، در فرضی پژوهشگرانِاست   های اصلی عنوان شدهراه

ی وابسته به سته عامتل   متغیر عنوانبهزیر کشت و آحاد آن را یانی سطح نخست، عامل 

)چه پیش از اسالم و چه پتس  ها در تاریخ ایران مقیاس ةکه مسئلصورتیدراند، دیگر پنداشته

ماتیّن و   بوده و در ادوار مختلف برای آن مقادیری موردتوجّه همواره از ورود اسالم به ایران(

 است  شده گرفتهمستقل از عوامل دیگر درنظر

در  خطتی ای نستخه  ةمطالات بته   متذکور،  ةمستئل  بته توجّته باحاضر  ةمقال گاننویسند

بته ایتن پرستش پاستخ      اندپرداخته و سای کرده هت ققرن نهم  ةریاضیات مربوط به نیم

تیموریتان چته    ةدر دورو مستاحت  ستطح   تایینو  گیری طولاندازهد که واحدهای نده

یکتی از   عنتوان بته  ،میزان جریت  ا نس تی میان آنها و بوده و سپس با بررسی این واحده

و در  دکننت عصتر تیمتوری برقرار   یین میزان مالیتات ارضتی در  عوامل مهم و اصلی در تا

واحتد اصتلی    عنوانبهمقداری برای جری ،  ،های موجود در این نسخهاساس دادهادامه بر

 پیمایش سطح مشخص نمایند 

 خطتی  ةدر مارفتی نستخ   ،نخستت ست: بخش ا دهشحاضر در دو بخش تنظیم  ةمقال

 بن قتوام قاضتی والشتتانی    محمداثر محمود بن  تمختصر در قواعد علم حساب و مساح

 دادهبتاال پاستخ    تبا استفاده از متن رساله به ستؤاال  ،بخش دومدر و است هیوی  هروی

  است شده
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 مختصر در قواعد علم حساب و مساحت خطي ةمعرفي نسخ .2

التدین جمشتید   افترادی ماننتد ایتا     یهافاالیتهجری قمری با  نهم ریاضیات در قرن

کته در   او الحسابمفتاحکه کتاب ؛ چنان(3۶5 و ۶۰ ،17: 1375قربانی، ) رونق داشتکاشانی 

د شت تتدریس متی   آموزش ریاضیاتمرجع  عنوانبه هاسال ،است همین دوره نوشته شده

 نظتری داشتت   ةشتمندان کته بیشتتر جن ت    ا به متوازات کارهتای ایتن دان   امّ ،(3۶5همان: )

در زنتدگی  کاربردی بودند کته  ، افرادی متمایل به م احث ریاضیات (۶: 139۴، )هوخنتدایک 

هایی کته بتا ایتن    جمله کتاباز است؛ بوده مورداستفادهامور مملکتی  فتقورتقو روزمره 

 محمتد بن اثر محمود  ،مختصر در قواعد علم حساب و مساحت ةرسال، شد رویکرد نوشته

   است هیوی هروی بن قوام قاضی والشتانی

 استتوری  آ  چتارلز ی احمد منزوی، هافاالیتاین نسخه مربوط به  ازما  ةشناخت اولیّ

(Charles A. Storey)  کتتاب   چهتارم   احمد منتزوی در جلتد   استپژوه تقی دانشمحمدو

آاتاز   درو  نام بترده  «مختصر در علم»از این کتاب با عنوان  های فارسیکتاب ةوارفهرست

     گویتد  چنتین      درود و پروردگتار،  حضترت  ستتایش  و سپاس»: استآن چنین آورده

 تقیمحمتد همچنتین    (8-2۶57: 138۶) «الوالشتتانی  القاضتی  قتوام  بن محمد بن محمود

آاتاز ایتن   در او   استت  هکترد مارفتی  را این رساله  «هانامهوسیقیم» ةدر مقال پژوهدانش

     گویتد  چنتین      درود و پروردگار، حضرت ستایش و سپاس»است: آوردهنسخه چنین 

الهتروی    کته در باضتی     بمحمتود  المشتهر الوالشتانی القاضی قوام بن محمد بن محمود

مان    به استفادت علم حساب میل نمودنتد    جهتت التمتاس ایشتان ایتن      جماعتی متالّ

ارتجال امال کرد و بنای این مختصر بر مختصر را به حس  اقتضای وقت و حال بر س یل 

و این است مطلوب از قسمت شش »و انجام نسخه چنین است:  «و دو مقاله نهاد  مقدمه

  (5۶: 135۴) «ده جزو از یازده جزو واهلل اعلم ثلثان بر

مجلتس شتورای    ةدر کتابخانت س 122۶ ةبا شمار در این پژوهش استفادهمورد ةنسخ

که محاس  و هتم   ثناء فراوانحمد و »ین نسخه چنین است: است  آااز ااسالمی موجود 

ندس فکر از تاتداد اعتداد آن   پایان که مهاحصاء آن نتواند کرد، و شکر و سپاس بی و عدّ

 اج اجرام علویوقدرته و علّت کلمته، که از ازد الوجودی را، جلّتقاصر آید، حضرت واج 

را نیز بتر عشتر یکتی قستمت کننتد و       آن کسر او: »چنین آمده است انجام آن در و   « 

صحاح خارج القسمه را از جنس عشیر گیرند و کسر او را کسر عشر  واهلل اعلم بالصواب و 

لاثترات فتی اواست      و تصحیح مواضع السهو و اقالهتا      هللالمرجع و المآب، و الحمد الیه
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کاتت  در شترح   ای کته  انجامته و  «ةی  الهجتر  ةئتسع و ثلثین و ثمانما ةسن ةاالخر جمادی

و  ةیف  الشتر  ةل  الرستا  و تمت کتابتت هتذه  : »چنین است تاریخ پایان کتابت نسخه آورده،

 الافتوری و الفضتل   المحتتاج التی الافتو    تمّتت علتی یتدی    8۴۰فی تاریخ  ةللطیفا ةلالمقا

ذنوبته    روزی کته شتود خطتا خت  و       الشکوری، سیمی النیشابوری افر اهلل ذنوبه و ستر

ل  تشنه برآید آوخ/ از دور به سیمرغ بترد ایتن ستر متور/ نزدیتک      نسخ نسخ /وز سیمی 

 « سلیمان کشد این پای ملخ

رضتایی،  کترم )دانشتگاه تهتران    ةکتابخانت  در این رستاله های دیگری از نسخههمچنین 

ملتک   ةکتابخانت ، (5۶: 135۴پژوه، دانش) 2735 ةایاصوفیا با شمار ةکتابخان 1، (3/9۰2: 1395

 )درایتتی،  1۴8/1-۴/1۴8 ةاهلل گلپایگتانی قتم بتا شتمار    آیت ةکتابخان و ۴/3۴25با شماره 

   استموجود  (1۶21-2: 1388

و با جلتد مشتمع ست ز رنت  و      1۰*۶ه سطری و در ابااد برگ نُ 1۰5نسخه در این 

ای و کااذ سمرقندی ستفید و خت  نستتالیق بستیار پتاکیزه و خوانتا       قهوه عطف تیماج

و همچنتین رکابته بتوده و در آن از جتدول و      ترقیمته و  موجود است  کتاب دارای ابتتدا 

 است   شده استفاده شنگرف

رکتن بته ستفارش    کرده کهبیان و در صفحات ابتدایی کتاب نام خود را آورده  مؤلف

اآلخر یخ پایان تألیف کتاب اواس  جمادی  تارنگارش یافته است عالالدوله تیموری الدین

و بته   ق8۴۰کتابتت را در ستال    ،سیمی نیشتابوری  ،این نسخهبوده و کات   ق839سال 

 است  حسین انجام دادهدستور خواجه امیر

ل کتاب به اشتت اه نتام کاتت  بته     اوّ ةبر روی صفح 2حسین مفتاحنویسی در فهرست

دیده می« الاله اال اهلل الکریم»هر دوم مُ ةدر باالی صفحو  است جای نام مؤلف ذکر شده

از دنیتا   ق131۰هیم که در صفر ابرا شخصی به نام بارةای درتهباد نوش ةشود و در صفح

 شود   دیده می ،است رفته

که او پتس  ای مذه ی و دینی دارد؛ چنانریشه ،به م حث ریاضیات مؤلف توجّهدلیل 

 )هتروی  استت  بودن خداوند اشتاره شتده  از بیان آیاتی چند از قرآن که در آنها به محاس 

و اگر در اصل حستاب  »کند: خود را به ریاضیات چنین عنوان می هتوجّ، دلیل (ور1 :هیوی

 نشمردی و ایتن فتنّ   ،سرعت حساب را از کماالتی که الیق حضرت اوست ،شرفی ن ودی

ست که چون دیگر فنون یقینی و ا وجود شرف و منزلت و تمامی فضیلت نزدیکشریف با

  ()همان« علوم حقیقی متروک و منطمس و مهجور و مندرس گردد
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این فقیتر  »است:  کردههدف خود از نگارش این رساله را چنین بیان  مؤلفهمچنین 

ی تألیف کند که مشتمل بتر  یهاسالخواست که ر ،ر فکر و خمول ذکرحقیر با وجود قصو

تا به س   این نس ت این فن را رواجتی و   باضی از قواعد و بهری از فواید این فن باشد   

« و خمول بته اوج اشتتهار و ق تول رستد    د و از حضیض انکسار این علم را رونقی پیدا شو

  (شتپ1همان:)

جذر اعداد اصتم   دربارةدر ریاضیات نظری کاشانی جمشید  الدیندر عصری که ایا 

، مخاط  اثر ختود را افترادی کته    فلکیه ةرسال مؤلفکرد و می پژوهشو تایین عدد پی 

ة رسالمتن ، (۴ :871 )کیا مازندرانی،داده بود ظام اداری و دیوانی داشتند، قرارقصد ورود به ن

 ال تته بایتد   3داشتت؛ تتدریس ریاضتیات را   ة آمتوز یتا جتزو   بیشتتر حکتم خود   بحثمورد

نیتز   مختصر در قواعد علتم حستاب و مستاحت    خطی ةنسخمخاط  نشان کرد که خاطر

ا سته  که در متن با جمع و تفریق و ضرب و تقسیم اعداد یک، دو یاند؛ چران وده نوآموزان

 ها برای اعداد شتش یتا هفتت رقمتی آورده شتده     رقمی مواجه نیستیم، بلکه بیشتر مثال

اند که برای تصدی امتور  توان نتیجه گرفت که مخاط  نوشته افرادی بودهپس می ؛است

 اند دیدهدیوانی آموزش می

جملته  از یدیگتر  هتای کتتاب  ،هیتوی  هتروی  محمدیانی محمود بن  ،کتاب مؤلفاز 

بتا   مسجد گوهرشاد مشتهد  ةکتابخان ةدر گنجیناثر چغمینی  ایاثیهة رسی رسالفا ةترجم

پتژوه،  )دانتش  ستلیمانیه  ایاصتوفیای  ةدر کتابخانت  ادوار ارمتوی  ةو ترجم ۰1-1121 ةشمار

 است  موجود الجمالفوایدبا عنوان  التأسیساشکال ةو ترجم (5۶: 135۴

 ،و دو مقاله باشتد  مقدمهدارای یک  کتابقرار بوده  ،که در ابتدای متن آمدهچنان آن

 دوم خ ری نیست   ةو یک مقاله آمده است و از مقال مقدمها در متن تنها یک امّ

علم حساب و همچنین هدف خود از نوشتن ایتن   اهمیّتنویسنده به بیان  ،مقدمهدر 

ارزش عتددی   بارةو دررا مارفی شکل و صورت هندی اعداد  ،کتاب پرداخته و پس از آن

 است  بحث کرده(  ان، دهگان، صدگان و  )یک

در عمتل صتحاح و در هفتت     ،لبتاب اوّ  دارد:و سه باب  استل در محاس ات اوّ ةمقال

در عمتل    ۴ ؛در عمتل جمتع    3 ؛در عمتل تنصتیف    2 ؛در عمل تضتایف   1فصل است: 

در  ،بتاب دوم  ؛در موازین اعمال حساب  7 و در عمل قسمت  ۶ ؛در عمل ضرب  5 ؛تفریق

  2 ؛در بیان اشتراک و ت این و تداخل در میان اعداد  1ل کسور و در پنج فصل است: عم

در ضترب    ۴ ؛در تضتایف و تنصتیف و جمتع و تفریتق کستور       3 ؛در بیان مخارج کسور
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و قترار بتوده دارای دو   استت  در جتذر   لاوّ مقالته باب سوم ؛ در قسمت کسور  5 و کسور

 بته متا رستیده    ،عمل جتذر استت   بارةدر شموضوع ل آن کها تنها فصل اوّامّ ،فصل باشد

 است 

تیموری  ةکردن بخشی از تاریخ دوردر روشن را تواند مابخش رساله که می ترینمهمّ

 ةهتای محاست   روش ،در آن مؤلتف کته  در همین باب سوم کتتاب استت؛ چرا   کند،کمک 

 ؛کنتد ات بیان میگیری را همراه با جزئیو انوا  واحدهای اندازهمارفی  رامساحت اراضی 

و سای متی  بردمیذرا  هاشمی نام  و داوْسَ یانی ذرا  ید، ذرا  ،مثال از انوا  ذرا  رایب

شتاهی و  )یتین کنتد  همچنتین از انتوا  جریت       ای را تامحاس هقابل ةکند برای آنها انداز

 برد   آنها نام میمیان  هایو تفاوتدهقانی( 

 بترای توانتد  متی  ،لش ت ضته و ا   ْریت  و ذرا  و ق  در کنار ج شایرهمارفی انوا  قفیز و 

همچنین چتون پتدر محمتود     د کنکمک بسیار های عصر تیموری تایین اوزان و مقیاس

گری والشتتان را داشتته و   است، منص  قاضی که در نام او نیز مناکس شدهچنانهروی، 

اثتر او بتا اطمینتان     مطال  منتدرج در به  توانمی ،است قاعدتاً با اصول دیوانی آشنا بوده

  نگریستبیشتری 
 

 خطـي  ةهـاي نسـخ  اسـا  داده ة تیموري بردر دور« جريب»تعیین میـزان  .3

 مختصر در قواعد علم حساب و مساحت

ها ستفارش متی  به دقت در اوزان و مقیاسمسلمانان را قرآنی  هایآموزه ،در صدر اسالم

ebstock,R )وانی پتیش از استالم   های دیت سنت تداوم ،فتوحات ةپس از آن در دور ۴ د کر

هتایی کته نتزد    در مناطق مفتوحه س   شد که عالوه بر آحاد و مقیتاس  (2255-6 :2008

شتده و مق تول بتود و در قترآن هتم بتر آنهتا تصتریح شتده بتود، اوزان و           اعراب شناخته

نیز بر آنهتا افتزوده شتود  حاصتل ایتن آمیختگتی،        شدهتصرف هایسرزمین هایمقیاس

 م اسالمی در آثارشان بتاقی مانتده  اه متضادی است که از مورخان متقدتادد و گروایات م

 هتا در اوزان و مقیتاس  توجّته اّمتا عتالوه بتر دالیتل متذه ی کته مستلمانان را بته          ،است

کننتده و  نقش تایتین  ،شدبه این مسئله می توجّهعاملی که س    ترینمهمّداشت، میوا

   (251-2/2۴5: 1357 )پطروشفسکی،ها بود متحکو ةحیاتی مالیات در تأمین هزین

هتای  مالیات ارضی بیشترین عایدی را برای حکومتت  5ها،از میان انوا  مختلف مالیات

اساس سطح زیر کشت، نو  محصول، نتو   های میانی داشت  این مالیات برهایرانی در سد

در   (Dennett, 1950: 15)شتد  تایین متی  ی دیگرها و عواملآبیاری، دوری و نزدیکی به راه
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ماً فرستتادگان  برخوردار بتود  مستل   اهمیّتمیان این عوامل، سطح زیر کشت از بیشترین 

اساس مساحت زمین، مابقی ها بودند تا برزمین مساحیر به لین قدم مج وحکومتی در اوّ

هتای متاتددی کته    ها را در تایین مالیات دخالت دهند  از میان آحاد و مقیتاس شاخص

« ذرا »، واحتد  های اسالمی مرستوم بتود  ین طول و تایین مساحت در سرزمینبرای تای

از مق ولیتت بیشتتری برختوردار     ،برای ستطح « قفیز»و « جری »های برای طول و واحد

  (Rebstock,2008: 2257-8)بودند 

اند کته میتزان دقیقتی    به دلیل وجود روایات متادد هنوز هم موفق نشده پژوهشگران

و  (13۶3) مالتک و زار  در ایتران  کتتاب   لمتتون در  ،نهایتت در ۶ند کن برای جری  تایین

این واحد رستیده   بارةای نس یت درگونهبه (1970)7ها در اسالماوزان و مقیاس هینتس در

استاس متغیرهتای   د و جری  را تابای چنتد متغیتره بر  اندهکرو روشی بینابینی را توصیه 

 نویسد:  می لمتون ،مثالرای اند؛ بشتهنو  زمین و نو  آبیاری پندا ،نو  محصول
تنو  مقیاسات و اوزان در قرون اولی وسطای استالمی   ةدانان دربارشرحی که جغرافی»

جریت  بستته بته نتو  روش      ةکند    اندازآدمی را سرگشته و حیران می ،کنندبیان می

می ست که جریت  مطلقتاً مفهتو   ا ی علت آنحدّمول کشاورزی تفاوت دارد  شاید تاما

کته  ه بتا مقیتاس وزن ارت تاط دارد و ازآنجا   بلک ،نیست که بر مقیاس سطح داللتت کند

بیش از مقدار بذری است که در یک  ،کارندمقدار بذری که در هر جری  زمین آبی می

: 13۶3« )کنتد  جری  به همین نس ت فرق متی  ةکارند، پس اندازجری  زمین دیم می

  (۶98و  ۶95

حقیقتت تتابای از نتو     شویم که مقدار جریت  در می توجّهبینانه مواقع ا با نگتاهیامّ

مقتدار جریت     ،ستاله ة زمانی سیصددر باز ،مثال ؛ برایاست بوده هانظام دیوانی حکومت

ایتن مستئله بته دلیتل تتداوم        (2۰۶همتان:  )استت   شتده ذرا  تاریتف متی   3۶۰۰ماادل 

ری سلجوقیان بتا نهتاد خالفتت و    ا درگیامّ ،است مذکور بوده ةدور طیّهای دیوانی سنت

ن کهن بسیاری از سن 8(1392نظام الملک، ن ک: )الملک ایرانشهری خواجه نظامة س  نظریب

تاامل با  از، اعمزندگی ایرانیانتمام شئون  مغول در ة  پس از آن، حملرا دچار تغییر کرد

 اتازان  ویتژه و بته   ایلخانان آنها تأثیر عمیقی نهاد حکومت و زندگی اجتماعی و اقتصادی

 ،(389: 19۴۰)رشتیدالدین فضتل اهلل،   استت   که در منابع تاریخی متناکس شتده  چنان، خان

   براستاس  (۶9۶: 13۶3)لمتتون،  هتا داشتتند   سازی اوزان و مقیتاس تأکیدی ویژه بر یکسان

اتازان   ةهتا کته از دور  ها برای یکسانی اوزان و مقیتاس تالش ،تاریخ م ارک اازانیروایت 

هتای پتس از مترگ او    به دلیل کوتاهی عمتر حکومتت اتازان و آشتفتگی     ،بود دهشآااز 

  (92 :1357و پطروشفسکی،  193 همان:)چندان ثمربخش ن ود 
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، ولتی نظتام   هتای متاتدد در ایتران هستتیم    چند شاهد حکومتت در دوران فترت، هر

ظهتور     (۶3: 138۶ )رفیاتی، یابتد  اصول دیوانی مغتوالن ادامته متی    ةپایدیوانی همچنان بر

ی مقتدر را ساالردیواننیاز به وجود  ،وری گستردهتهای او برای ایجاد امپراتیمور و تالش

تالش کرد فرامینی یکستان در سراستر   برداری از یاسای چنگیز آشکار کرد  تیمور با الگو

ر دوران ها پس از مرگ او و دا این تالشامّ ،(۴تا: بینواز و شفیای، )مهمان برپاکندوری امپرات

 گرفته نشد   ت پیجدیّ اجانشینانش ب

تتأثیری همتراه    ،این مسائل ن اید بر دریافت ما از مناس ات نظام دیوانی تیموری ال ته

ی در ایتران، از پتیش از استالم تتا دوران     ستاالر دیتوان  ةباشد  ستابق ت داشتهقطایّبا عدم

تتأثیر چنتدانی بتر اصتول آن      ،تیموری، چنان دیرپا و مستحکم بود کته تغییتر حاکمتان   

انتد و  بوده اتصال حاکمان و رعایا همین دیوانیان ةبه این نکته که حلق توجّهگذاشت  نمی

عمالً حاکمان چیزی فراتر از پرداخت مالیات و ختراج و فرمتان رداری و عتدم شتورش از     

دخالتت   هتا چنتدان  و در مناس ات وصول مالیات (37: 13۶3 )لمتون،رعایا خواستار ن ودند 

دادن م حثتی تخصصتی ماننتد تایتین     پس، ارت اط دارد؛الااده ی فوقاهمیّت 9،کردندنمی

 هتای دیتدگاه شتد حاکمتان و   آمدو تاددمیزان مالیات ارضی با  مقدار جری  برای تایین

 باشد  تواند م نای درستی داشتهنمی ،اندکه لمتون و هینتس انجام دادهچنانفقهی، آن

توانتد بستیار راهگشتا    ل متی استفاده از منابع تاریخی دست اوّ ،نظریهبرای تأیید این 

و  839ی هتا ستال کته در   مختصر در قواعد علتم حستاب و مستاحت    خطی ةباشد  نسخ

توانتد  می ،است دهششاهرخ تیموری نگاشته و به مقامی دیوانی تقدیم  ةو در دور ق8۴۰

 گیرد استفاده قراراز این جهت مورد

  :نویسدمساحی در دوران خود می ةباردر هروی هیوی
 ؛لش و ا  ق  ْضه   و ذِرا بر سه نو  است: ،ستا مشهور آالت مساحت که نزد مسّاحان»
یَد است و آن را ذرا  قائم نیز گویند و مقدار او  ذرا  ،لرا  نیز بر سه نو  است: نو  اوّذ

ها که شکم رهشای شش عرض مساوی اس ای هر و 1۰اس ع چهار ق ضه هر است  ق ضه شش

وچهار پس ذرا  بیست ؛های ایشانن را به هم نهاده باشند، نه پهلوهای ایشاو پشت

هفت اس ع وست و آن بیستسَوْدا چهار شایره  نو  دوم ذرا ووچهلاس ع باشد و صد

ها را مساحت کنند  است، هم از آن اسابع که ذکر کرده شد و به این ذرا  درازی چاه

ها را مساحت دو اس ع است و به این ذرا  زمینومی است و آن سیذرا  هاش نو  سیوم

ا امّ ،ا ق ضه، نی یا چوبی باشد که درازی او شش ذرا  باشد، به ذرا  هاشمیامّ ،کنند

ست آالتی ا اشل طنابی باشد که درازی او شصت ذرا  باشد، هم به ذرا  هاشمی  این

الوم شد بدان که جری  بر دو که نزد مسّاحان مستامل است و چون آالت مساحت م
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-سطح مستوی است که مساوی سه ؛گویندمی «جری  شاه»ل و آن را نو  است: نو  اوّ

 ذرا »ذرا  هاشمی و هر مربای از آن مرباات را  ششصد مربع است از مربااتوهزار

 اند هر قسمی را از آن قفیزیگویند و این جری  را به ده قسم کردهمی «مکسّر

 گویند می هر قسمی را از آن عشیری  اندهر قفیزی را به ده قسم کردهگویند و می

مکسّر باشد و هر عشیری هم از این  پس هر قفیزی از این جری  سیصد و شصت ذرا 

 «جری  دهقان»مکسر باشد  نو  دوم از دو نو  جری ، و آن را  شش ذرا وجری  سی
پس جری  دهقان  ؛سر استمک سطح مستوی است که مساوی نهصد ذرا  ؛گویندمی

اند و هر قفیزی را به کرده ربع جری  شاه باشد و این جری  دهقان را نیز به ده قفیز

ه مکسّر باشد و عشیری هم از این جری  نُ ده عشیر  پس قفیزی از این جری  نود ذرا 

ن مکسّر و چون آالت مشهوره مساحت این سه است و خواهند که به یکی از ای ذرا 

ا طریق امّ ؛یک از این سه را طریقی استمساحت کنند  مساحت به هر سه آلت

های عرض او ها و طول ممسوح را در عدد ذرا ا ست که عدد ذرا مساحت به ذرا  آن

ششصد هزاروسه بر را الضربحاصل ،باشد شاه جری  بر اصطالح اگر آن از باد  کنند ضرب

ششصد هزاروالضرب مساوی سهصلیانی اگر حا، قسمت کنند، اگر قسمت ممکن باشد

 الضرباگر حاصل و باشد جری  جنس از القسمهخارج ،باشد هزاروششصدسه از بیشتر یا

القسمه خارج ،باشد ممکن اگر و کنند قسمت شصتسیصدو بر ،باشد هزاروششصدسه از کمتر

شش قسمت وسی بر ،کمتر باشد شصتسیصدو از الضربحاصل اگر و باشد زقفی جنس از

شش والقسمه از جنس عشیر باشد و اگر چیزی باقی ماند که کمتر از سینند خارجک

النس ه را شش نس ت دهند و آن حاصلویانی کمتر از عشیر آن باقی را به سی ،باشد

  (158-152 :839 هیوی، )هروی« عشیر کنند و آن کسر عشیر باشد ةاضاف

 بندی ریاضی کرد:صورتصورت زیر ها را بهتوان دادهمی ،ترتی اینبه
 

 انواع ذراع:

شایره 1۴۴اس ع= 2۴ق ضه= ۶ذرا  ید=  

شایره 1۶2اس ع=  27= ها(گیری طول چاه)برای اندازهذرا  سودا   

شایره 192اس ع=  32= ها(گیری طول زمین)برای اندازهذرا  هاشمی   
 

ریتک  یتابی بته مقتدار مت   شد کته بتا دستت    توجّهتوان مبندی باال میاساس صورتبر

ف ایتن پتژوهش تایتین مقتدار     چون هد ؛توان از مقدار سایر واحدها آگاه شدمی ،شایره

شناسی گیتاهی استتفاده   متریک است، از تحقیقات کشاورزی و گونه روشاساس آحاد بر

ة استتفاده بترای تهیت   یا همان جو را از نو  جویِ مورد اگر شایره ،اساسایناست  بر شده

متتر استت   میلتی  3.33آنگتاه مقتدار شتایره برابتر      11،گیریمبجو درنظرخوراک دام و آب

(Sykorova, 2009: 253  وMac Gregor, 1972: 176)      در این صورت مقتدار ذرا  یتد برابتر
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 ۶۴متر و مقدار ذرا  هاشتمی برابتر   سانتی 5۴.۰۴متر و مقدار ذرا  سودا برابر سانتی ۴8

 متر خواهد بود سانتی
 

 :  مساحيآالت 

سانتیمتر 38۴.2ا  هاشمی= ذر ۶ق ضه=   

متر 3.8۴2ذرا  هاشمی=  ۶۰اشل =   

 

 

 متر 3.8۴2یک اشل= یک جری = 

متر مربع 1۴.7۶ذرا  هاشمی مربع=   

 آحاد تعیین مساحت:
 

 جری  شاهی:  الف

متر مربع 5313۶ذرا  هاشمی مربع=  3۶۰۰جری  شاه=   

تر مربعم 5313.۶ذرا  هاشمی مربع=  3۶۰جری  شاه =  1۰/1قفیز شاه =   

متر مربع 531.3۶ذرا  هاشمی مربع=  3۶جری  شاه=  1۰۰/1عشیره شاه=   
 

جری  دهقانی:  ب  

متر مربع 1328۴ذرا  هاشمی مربع=  9۰۰جری  شاه=  ۴/1جری  دهقان=   

متر مربع 1328.۴ذرا  هاشمی مربع=  9۰جری  دهقان=  1۰/1قفیز دهقان=   
 عشیر دهقان= 1/1۰۰ جری  دهقان= 9 ذرا  هاشمی مربع=132.8۴ متر مربع12

 

و « ک یتر »انوا  جری  شاه و دهقان در مقایسه بتا جریت     ةبحث دربار ،دیگر ةمسئل

مالتک و زار  در  اساس مطتتال  کتتاب   است  بر است که در آثار قدما ذکر شده« صغیر»
  (52 :2۰۰2 )فتاخوری،  هاإلستالمی  بی ة وحتدات القیتاس الاتر    ع ة موستو و همچنتین   ایتران 

م که نس ت میان جری  شاه و دهقان بسیار ش یه نس ت میان جریت  ک یتر و   یابیدرمی

هتایی کته   کوشش بهتوجّهباصورت باشد که تواند بدینصغیر است  توجیه این تناس  می

هتا  ستازی اوزان و مقیتاس  یکستان  برای ،خاناازان ویژهبه، سلجوقیان و ایلخانان ةاز دور

توان نتیجته گرفتت کته    می ،شوده محسوب میصورت گرفت که امری حکومتی و ملوکان

انتد کته پتس از دخالتت     در واقع این دو نو  جری  همان دو نتو  جریت  قتدیمی بتوده    
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تغییتر نتام    ،با عنوانی جدید که حاکی از دخالت شاه استت  ،حکومت که شاه نماد آن بود

 اند داده و تداوم یافته
                                                                                                                                                                                            

 نتیجه. 4

هتای  بع درآمتد حکومتت  این منتراصلیاز اقسام مالیات و  ترینمهمّمالیات ارضی یکی از 

اراضتی   مساحیاهتمامی ویژه به  ،و به همین دلیل دیوانیان های میانه بودهایران در سده

انتد  عوامتل حکتومتی در پیمتایش زمتین از آحتاد متفتاوتی استتفاده         زیر کشت داشتته 

ین آنها ذرا  هاشمی بود، همچنین واحد تایتین ستطح و مستاحت    تراصلیکردند که می

ال ته در کنار این آحاد اصلی، آحاد فرعتی دیگتری ماننتد     ؛شداصلی جری  محسوب می

مانند ذرا  یتد و ستودا نیتز وجتود داشتت کته عمومتاً         ،ق ضه و اشل و قفیز و انوا  ذرا 

 شد   و در امور دیوانی از آنها بهره گرفته نمی شدندمیآحادی خرد محسوب 

، گرفتته هتای میانته قرار  پژوهشگران تاریخ ایتران ستده   توجّهیکی از مسائلی که مورد

بتل در میتان   ا به دلیل تفاوت و باضتاً تقا امّ ،متریک است روشاساس تایین این آحاد بر

روایات، تایین مقدار دقیق آحاد امری مشکل شد  این آشفتگی روایتات ست   شتد کته     

مقدار جری  برستند و مقتدار    بارةای از نس یت درافرادی مانند لمتون و هینتس به گونه

 ةا ایتن نظریت  امّ ،آبیاری مربوط سازند ةجری  را به مسائلی مانند وزن و نو  کشت و شیو

حتتی بتر پیچیتدگی مستئله افتزود        و توانست پاستخگوی ابهامتات باشتد   ن گرایانهنس ی

برخی از محققان نیز تنها با رجتو  بته منتابع فقهتی قترون نخستتین استالمی         ،مقابلدر

ا امّت  ،ر پنداشتتند ین مقادیر را در طول زمتان الیتغیت  مقداری برای آحاد تایین کردند و ا

استتفاده در ایتران در قترون    مورد هتای اسست که بترای فهتم اوزان و مقیت   ا واقایت این

 گرایی را کنار گذاشت گرایی و جزمباید به منابع هر دوره رجو  کرد و نس ی ،مختلف

 ةهتا در دور تتوان از آن بترای تایتین مقتدار آحتاد و مقیتاس      یکی از منابای که متی 

اثتر محمتود    مختصر در قواعتد علتم حستاب و مستاحت     خطی ةنسخ ،تیموری بهره برد

که این نسخه در است  هرچند نگاشته شده هت ققرن نهم  ةی است که در نیمهیو هروی

تتوان بته مقتداری    ا با استفاده از محتوای آن متی امّ ،داردة منابع آموزش ریاضیات قراررد

 دقیق برای ذرا  و جری  در آن دوره دست یافت 

ری  شاهی متر و هر جسانتی ۶۴های این نسخه هر ذرا  هاشمی برابر بر اساس داده

 31است متر مربع 28۴هزارو 13متر مربع و هر جری  دهقانی برابر  13۶هزارو 53برابر 
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ستت کته انتوا     ا ایتن  ،توان دریافتت دیگری که با استفاده از این نسخه می مهمّ ةنکت

در  ،شدندهای جری  ک یر و جری  صغیر شناخته میبا نام هت قجری  که تا قرن هفتم 

کته   انتد های جری  شاهی و جری  دهقانی مارفتی شتده  داده و با نام این دوره تغییر نام

های سابق است  دلیل ایتن تغییتر نتام را بایتد در دخالتت      نس ت آنها دقیقاً مشابه جری 

ة هتایی کته در دور  هتا جستت  پتس از تتالش    ستازی اوزان و مقیتاس  حکومت در یکسان

 ةه در دورصتورت گرفتت، ایتن رویّت     سازی آحادیکسان برایخان اازانویژة ایلخانان و به

در  ،شتد تیموریان نیز ادامه یافت و حکومت که با عنوان و نماد شخص شاه شتناخته متی  

خصتوص نتام انتوا     این امر دخالت کرد و همین دخالت حکومتی در نام انوا  آحاد و بته 

جری  نمود یافت و جری  ک یر به نام جری  شاهی و جری  صغیر بته جریت  دهقتانی    

 یر نام داد  تغی
 

 نوشتپي
مرکتزی و مرکتز استناد و     ةو دو میکروفیلم در کتابخانت  خطی ةدر این فهرستواره، به وجود یک نسخ  1

 ةامّا نویسندگان تنها موفق به یافتن دو میکروفیلم از کتابخان ،است دانشگاه تهران اشاره شده خطینسخ 

 یافت نشد  طیخ ةپاریس شدند و متأسفانه نسخ ةبادلیان و کتابخان

هتا و همچنتین   برای برختی از ایتن نستخه    او بود  خطیای از نسخ مجموعه ةورندحسین مفتاح گردآ  2

استت  بترای    نویستی انجتام داده  مجلس شورای استالمی فهرستت   ةکتابخان خطیهای تادادی از نسخه

  7/95 :1353پژوه و افشار، دانش:  کنوی ة مجموع خطیة و نسخآشنایی با حسین مفتاح 

 کند این نظر را تأیید می ،های متادد با خ  ناپخته در سراسر کتابنویسیوجود حاشیه  3
 ( 85: اعراف) «الکیل و المیزان ف اوفوا»و  ( 85)هود:  «بالقس  اوفواالمکیال و المیزان یَقوم وَ»  ۴

  2۰9-2۰7 :13۶3: لمتون،  کن هابرای آشنایی با انوا  مالیات  5

 /3: 1375 ط تری،  ؛389 :19۴۰ : رشتیدالدین فضتل اهلل،   کای از این روایات نشنایی با نمونهبرای آ  ۶

: 1338 استتفزاری، ؛3۶۴: 13۴2 تربتتتی،؛ 18۰: 13۶۴ مستتتوفی، ؛۴17 :1383 دواتتالت، ؛۴۴۴و  153

: 1373 اشتپولر،  ؛98۶-977: 1382 راونتدی،  ؛۶98 :13۶3لمتتون،   ؛۴/82۴: 138۰ حافظ ابرو، ؛1/329

 و 5/۶9: 1379 مالیری،ی محمد  ؛31۶و  2۶1، 2/259
Dennett, 1950: 15 ; rebstock, 2008: 2257  & Hinz, 1970: 37. 

است که به زبان آلمانی است و ما در متن مقاله،  Islamische Masse und gewichteعنوان کتاب   7

 ایم عنوان را به فارسی ترجمه کرده

و  78: 1385 ط اط تایی،  ن ک:شتهری خواجته نظتام الملتک     ایران ةنظری بارةبرای توضیح بیشتر در  8

  9۰: 139۴ ،و شیمویاما آقاجری

نظریه حاکم عادل  ةها در سایخان و امیر تیمور در امر اوزان و مقیاسهایی مانند دختالت اازاننمونه  9

 فهم است قابل
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ا نویسندگان مقالته بته دلیتل    ود، امّششناخته و نوشته می« اص ع»صورت چند امروزه این واژه بههر  1۰

 اند شتهانگی که در متن آمده، صورتآن را به ،خطی ةوفاداری به متن نسخ

رسیم که متر میمیلی 3.19به عدد  ،شودکاشت می اکنونگیری از عرض شش رقم جو که با مادل  11

 نزدیک است  (Malt)به عرض رقم مالت 

توان گفت می ،تر شوندیکنزد متریک نظاماساس صور امروزی ما براعداد قدری به تبرای آنکه این   12

 است  هکتار بوده مقداری بیش از نیم ،که هر جری  شاه

استان کردستان رایج  ویژه دراین مقدار بسیار نزدیک است به مقداری که امروزه در ارب ایران و به  13

  است
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