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 عبدالرسول رحیمی

»علم حساب« علم وسیعی است كه بخشی از »حسابداری« را نیز دربرمی گیرد و آن چه از »اصطالحات« در این جا ذكر می شود، اصطالحاتی است 
ك��ه ت��ا »قرن چهارم هجری« كه تألیف كتاب در رش��ته های مربوط به زبان عربی رواج یافت، همچن��ان در »زبان عربی« باقی بوده اند. اصطالح 
فارس��ِی »علم حس��اب« در عربی به مناس��بتهای مختلف در آن كتابها ذكر شده است. این را هم باید گفت كه آن  چه در این جا ذكر می شود نمودار 
كامل »اصطالحات پارس��ی دیوانی در زبان عربی« نیس��ت. از همین نمونه ها هم می توان تا حدی درباره خصوصیات آن دیوانها و كیفیت ترجمه 
آنها اطالعات س��ودمندی به دس��ت آورد، بنابراین در وضع موجود و با اطالع كمی كه در این زمینه ها در اختیار داریم، به همین اندازه هم »بسیار 

قابل استفاده و مغتنم« است. 
در ای��ن مقال��ه به ترتیب الفبای��ی توضیحی درباره هر یک از اصطالحات مربوط آمده اس��ت )محمدی  مالی��ری، 1387(، در ضمن منظور از 

نوسینده »یوسف كاتب خوارزمی« است نه »محمدبن موسی خوارزمی«.

1- آواره )االواره(: ای��ن هم��ان كلمه »آواره فارس��ی« اس��ت و به 
دفتری می گفتند كه در آن »نامهای بدهکاران خراج« و مبلغ »بدهی 
آنها« را یک به یک از »دفتر كل« كه به نام »قانون« خوانده می ش��د، 
نقل و در زیر هر نام هر مبلغی كه هر بار بابت آن »بدهی« پرداخت 
می كردند، به شکل سیاهه ثبت می كردند تا تمام شود. »خوارزمی« 
آنه��ا را ذیل عنوان »اس��ماءالذكور والدفاتر واالعم��ال« ذكر كرده و 
به صورت »االوارج« معرب شده و معنی آن گذشت. ولی در »دیوان 

رس��ائل« به همین صورت فارس��ی آن به كار برده  ش��ده و در این جا 
ب��ه گفته خوارزمی، به »خالصه یا س��یاهه ای« گفته می ش��د كه در 
آخ��ر »كتاب یا نامه« به آن افزوده می ش��د و یا نام��ه دیگری كه به 
نامه اصلی به صورت پیوست ضمیمه می گردید. در »اشعار معزی« 

آمده: 
بس دیر نمانده اس��ت كه ُملِك َمِلکان را

آرن��د ب��ه دی��وان ت��و »آواره و دفت��ر«
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كلم��ات »آوار« و »آم��ار« و »آم��اره« ب��ه »حس��ابهای پراكنده 
دیوانی« نیز معنی ش��ده اس��ت. می توانید به مقاله درج شده در 
مجله حس��ابرس، شماره 35 زمس��تان 1385، با عنوان »كاتب 

خوارزمی و آیین دبیری« مراجعه كنید.
دفت��ر آواره )االوارج(1: دو كارك��رد داش��ت، اواًل در آن اق��الم 
مختلف »هزینه و درامد« را به طور جداگانه »وارد« می كردند، ثانیًا 
می��زان بدهی هر ی��ک از مؤدیان مالیاتی و اقس��اط بدهی آنان، 
در آن ثبت می ش��د )فرهنگ فارسی معین و دهخدا، آبادیس(. 
خوارزمی گوید بعضی گفته اند كه »تأریج« كلمه ای است »فارسی« 
ب��ه معنی »نظام و ترتی��ب« و از آن رو آن را »تأریج« خوانده اند كه 
آن »دفتری« اس��ت شامل ابواب متعددی كه آگاهی از مجموع یا 
جمله آنها موردنیاز اس��ت؛ ولی وی گم��ان دارد كه تأریج مصدر 

باب تفعیل از كلمه »اوارج« است.
2- اس�تدن )ااِلس�تان(: به گفت��ه »خوارزم��ی« از اصطالحات 
»دیوان خراج« بوده كه در عربی »مقاسمه« به جای آن به كار رفته 
اس��ت و »مقاس��مه« آن بوده اس��ت كه »خراج را به جای مبلغ یا 
مقداری معلوم« كه از هر جریب كشت دریافت دارند، »به نسبتی 
از عین محصول« برگیرند، چنان كه پیش از اصالحات انوشروان 
در ایران معمول بود و در دوران خالفت »مهدی عباسی« هم در 
بعضی مناطق دوباره معمول گردید. اگر این كلمه درس��ت ضبط 
ش��ده و تحریفی در آن روی نداده باشد، باید از »استدن« پارسی 
باش��د كه به معنی »گرفتن« اس��ت... »تقس��یمات« هم با همان 
نامه��ای »فارس��ی« خود به دیوانهای عرب��ی راه یافته و قرنها در 
دیوانهای خالفت مورد عمل بوده و قرنها »گردش دیوان خراج« 

براساس همان »تقسیمات« می گشته است. 
3- انجیده )االنجیذج(: معرب از »فارسی« و به معنی »ملفوظ« 
است. خوارزمی كه این معنی را برای آن آورده، اصل فارسی آن را 
ذكر نکرده ولی در قاموس، »انجیذج« به »حسابهای پراكنده ای« 
گفته شده كه به »دفتر اوارجات« نقل می شده و در شرح قاموس، 
انجیذج »پاره پاره« معنی شده، بنابراین باید فارسی آن »انجیده« 

باشد كه به معنی »ریز  ریز شده« است.
4- ان�دازه )هندس�ه(: از »اصطالحات دی��وان آب« كه بعدها 
تعمیم یافت و به »علم هندسه« اطالق گردید. این كلمه معرب 
»اندازه« یا »هندزه« فارس��ی است كه در آن حرف »ز« به »س« 

بدل گش��ته اس��ت. واژه »اندازه« اصطالحی بوده كه در »كندن 
قناته��ا« و »تعیین ش��یب زمی��ن« برای جری��ان آب و مانند آنها 
به كار می رفته اس��ت. »خوارزمی« گوید »هندسه« كه در یونانی 
»جومطریا« خوانده می ش��ود، »فن مساحت« )صناعه المساحه( 
و به معنی »مقدارها« اس��ت. گاهی هم نیز به معنای »حس��اب 

آبها« به كار می رود.
5- بس�ت )البس�ت(: از اصطالحات »دی��وان آب« و به گفته 
»خوارزمی«، »واحدی بوده« برای »تقس��یم آب« میان برزگران 
و در اصل آن س��وراخی بوده به طول و عرض »یك جو« كه آب 
از آن می گذش��ت و هر »گشاد و بست« آن در زمانی معین »یك 
واحد« به حس��اب می آمد و در اصل از اصطالحات محلی مردم 
»م��رو« بود؛ ول��ی بعدها برای هر دهان��ه رود یا جویی كه محل 
»تقس��یم آب« بود، نیز به كار رفته است. این كلمه در »فارسی« 
همچن��ان به همین معنی به كار می رفته اس��ت. »مقدار رس��می 
بس��ت« در دیوان آب »یك دهم فنگال یا پنگان« بوده كه شرح 
آن خواهد آمد و در این ش��عر خس��روانی هم از »بست«، همین 

معنی یعنی »واحد تقسیم آب« قصد شده است.
و گرش آب نبودی و حاجتی بودی   

ز نوك هر مژه ای آب راندمی صد »بست« 
6- پن�گال )الفن�كال(: از اصطالح��ات دی��وان آب اس��ت و 
»خوارزم��ی« مق��دار آن را »ده  بس��ت« نوش��ته ك��ه ش��رح آن 
گذش��ت. این كلمه معرب   »پنگان« اس��ت كه در »فارسی« یکی 
از ابزار اندازه گیری برای »تقس��یم آب« است. پنگان به صورت 
»فنج��ان« هم معرب ش��ده اس��ت. »فن��کال« یا »پن��گان« در 
»تقس��یم آب«، واح��دی نس��بتًا ب��زرگ به ش��مار می رفت��ه، در 
اصطالحات دیوانی زمان »خوارزمی« معادل »ده بست« بوده و 
چنان كه از »لسان العرب« بر می آید، »یك فنجان یا پنگان آب« 
 مق��داری آب بوده كه »دو جریب زمین« با آن آبیاری می ش��ده.
 7- تراز )الطراز(: از اصطالحات دیوان آب و معنی آن »مقّسم 
آب« در رودخانه است. این كلمه شکل عربی تراز فارسی است 
كه در فارسی با همین شکل عربی طراز هم استعمال می شود. 
»تراز در فارسی« و همچنین طراز در فارسی و عربی به چندین 
معن��ی آمده اند و یکی از آن معنی ها همین اس��ت كه در »دیوان 

آب« به كار می رفته و آن برابری و تعادل و همسانی است و
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کلمه »بست« سوراخی بوده

به عرض و طول »یک جو«

که آب از آن می گذشت

و هر»بست و گشاد« در زمانی معین

یعنی »یک واحد« به حساب می آمد

علت اینکه »مقسم آب« یعنی جایی را كه آب رودخانه و چشمه 
از آنجا به چند قسمت می شود و هر قسمتی به سویی می رود، 
»ت��راز« و س��پس در دیوان عربی »طراز« گفته اند این اس��ت كه 
در ای��ن مح��ل كف رودخانه یا چش��مه را تا مس��افتی معقول با 
س��نگفرش یا وس��یله دیگری صاف و هموار می س��اخته اند... 
و از همین معنی اس��ت تراز كه ابزاری اس��ت از اب��زار معماران 
برای تعیین یکسانی زمین و همچنین »ترازو« كه ابزاری است 
معروف، ب��رای برابرنمودن دو چیز كه معم��واًل یکی »وزنه« یا 

»سنجه« و دیگری »كاال« است. 
8- تسو )الطُس�وج(: این كلمه كه در عربی به صورت طُسوج 
بر وزن س��ُبوح و قُدوس درآمده از فارس��ی »تس��و« اس��ت و از 
واحده��ای اندازه گیری اس��ت ك��ه ه��م در اوزان و مقادیر به كار 
رفت��ه و هم در مس��احت. »تس��و، ی��ك چهارم دانگ« اس��ت و 
»دانگ« هم »یك شش��م« از هر چیز، كه با این حس��اب »تسو، 
یك بیس��ت وچهارم« از ه��ر چیزی بود. خوارزم��ی هر دو كلمه 
یعنی دانق )معرب دانگ( و »طسوج« را از »اصطالحات دیوان 
خزانه« و از واحدهای وزن نوش��ته و از اینجا معلوم می شود كه 
در »دی��وان خراج« تنه��ا در همین معنی به كار می رفته اس��ت. 
»وزن طس��وج« را »ثل��ث ثمن مثقال« نوش��ته ك��ه همان »یك 

بیست  و چهارم مثقال« می شود. 
9- چک )الصك(: »خوارزمی« آن را ذیل »اسماءالذكور والدفاتر 
واالعمال« آورده و در معنی آن گوید: “س��ندی اس��ت كه برای 
رزق سپاهیان تنظیم می شود و در آن نام صاحبان ارزاق و عده 

آنه��ا و مبلغی كه باید به آنها پرداخت گردد، نوش��ته می ش��ود و 
سلطان در آخر آن دستور پرداخت می دهد. چنین سندی برای 
»پرداخت مزد س��اربانها« و مانند آنها نیز تنظیم می گردد”. این 
كلمه صورت عربی شده »چك« فارسی است كه در لغتنامه های 
فارس��ی ب��رای آن ای��ن معنی ه��ا را آورده اند: ب��رات وظیفه، و 
مواج��ب و بیعانه و منش��ور و قباله خانه و ب��اغ و مانند اینها. از 
معنای��ی كه خوارزمی ب��رای »الصك« ذكر ك��رده و همچنین از 
معنی هایی كه در لغتنامه ه��ای عربی برای آن آورده اند، چنین 
معلوم می ش��ود كه معنی دیوانی »چك« در دیوان فارسی همان 
ب��رات وظیفه و مواجب ب��وده و به همین معنی هم در عربی راه 
یافته اس��ت. ای��ن كلمه چه در فارس��ی و چ��ه در عربی معنای 
اصلی خود را كه نوعی »س��ند مالی« بوده، همچنان حفظ كرده 
و در اصط��الح بانکی ام��روز در برابر »چك« كه )به زعم بعضی 
افرادی كه( »پنداش��ته اند اصل كلمه فرانس��وی باشد«، انتخاب 
گردیده اس��ت؛ در صورتی كه به احتمال قوی هم فرانس��وی و 
هم انگلیس��ی و دیگر كلمه هایی كه از آنها گرفته شده، همه در 
اصل از »چك فارس��ی« اس��ت كه در این معنی سابقه ای خیلی 

قدیم تر از همه آنها دارد. 
10-خمانا )التخمین(:  این كلمه را »خوارزمی« در اصطالحات 
»دی��وان خراج« و معن��ی آن را تعیین اندازه و مقدار »محصوالت 
كش��اورزی« بر حس��ب گمان و تقدیر نوش��ته و گفته اس��ت كه از 
»خمانا«ی فارس��ی كه لفظ شك و ظن است، مشتق شده است. 
»عالمه قزوینی« پس از نقل این گفته خوارزمی كه از »خمانا«ی 

ایوان مدائن در عراق، نماد زبان فارسی
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فارس��ی كه به معنی ظن و شك است )یعنی البد، گمان( مشتق 
اس��ت گوید: “و ه��و قریب من الصواب ج��دا” عالمه دهخدا هم 
»خمانا« را به احتمال قوی همان »گمان فارس��ی« دانستند. باید 
افزود كه واژه »گمانه« را مقنیان برای چاهی به كار می برند كه در 
آغاز كار كندن قنات در جایی كه گمان می كنند »آبده« است، ولی 
»یقین ندارند« می َكَنند تا وجود آب و عمق آن را به دست آورند.

11- دان�گ )الدانق(: از اصطالحات دیوان خزانه و مس��اوی 
»ی��ك شش��م دره��م و چهار تس��و« اس��ت. این كلم��ه صورت 
عربی ش��ده از دو واژه »فارسی« با دو معنی جداگانه است: یکی 
همین است كه در »دیوان خزانه« به كار می رفت و خوارزمی آن 
را و معنی آن را ذكر كرده كه معرب »دانگ« فارسی است كه آن 
هم »یك ششم« هر چیز است و به »چهار تسو« تقسیم می شود 
و دیگر آن اس��ت كه در عربی به معنی »حبه« به كار رفته كه آن 
صورت عربی شده »دانه« است، نه »دانگ« و عدم توجه به این 

نکته گاهی موجب اشتباه در معنی آن می شود.
12- دروزن )الدروزن(: »دفتر مس��احان و زمین پیمایان« كه 
زمینهای مساحت شده را در آن ثبت می كردند. »خوارزمی« این 

كلمه را جزو »اصطالحات دفتری« و زیر عنوان »اسماء الذكور و 
الدفاتر و االعمال« ذكر كرده است.

13- دس�تور )الدس�تور(: در اصطالح »دیوانی« به »دفتری« 
گفت��ه می ش��د كه هم��ه »حس��ابهای اف��راد« از »دفترس��واد« به 
آن منتقل می ش��د و پیوس��ته مورد مراجعه و اس��تناد ب��ود، و در 
»فارس��ی« ب��ه تعبیر صاحب بره��ان كتاب��ی را می گفته اند كه در 

آن مایحتاج چیزها نوش��ته شده باشد. در نامه های »صاحب بن 
عباد« در فرمانی كه وی برای سرپرس��تی امر رودخانه ای نوشته 
و راهنماییهای��ی كه درباره »تقس��یم آب رودخان��ه« به صاحبان 
»حق آبه« كرده، از »الدس��تورات القدیمه« سخن گفته كه تقسیم 
آب را به موجب آنچ��ه در آنها آمده، انجام دهد: »علی ما توجبه 

الدستورات القدیمه«.
14- دی�وان )الدی�وان(: ای��ن كلمه كه در پارس��ی ساس��انی 
به همی��ن صورت دی��وان و به معنی »اداره« ب��ه كار می رفته، در 
تشکیالت اس��المی هم با همین صورت و كم وبیش در همین 
معنی به كار رفته اس��ت و در دوران اس��المی نخستین بار برای 
»دفت��ری كه نام حقوق بگیران« و س��پس مجاهدان در آن ثبت 
می گردید، اس��تعمال ش��د و س��پس به »دیوان خ��راج« اطالق 
گردید و به تدریج معنی آن توسعه یافت و در مجموع »ادارات و 
دس��تگاههای وابسته به دولت چه مالی و چه اداری و سیاسی« 
ب��ه كار رفت، و در زب��ان عربی مانند بس��یاری از كلمات معرب 
مصدر اش��تقاق ق��رار گرفت و از آن كلمات��ی همچون »دون« و 
»تدوین« و مانند اینها مش��تق گردید. مؤلفان كتب لغت و ادب 

عربی غالبًا به »اصل )=اصالت( فارسی آن« تصریح كرده اند.
15- جم�ع عرب�ی »رف�ت« )رفوت(: ب��ه معن��ی »رفته ها«، 
»س��نتهای قدی��م كه ب��ه آن عم��ل می ش��ود« و از مصطلحات 
»دیوان خراج« اس��ت. این كلمه در چند جا در رس��ائل »صاحب 
بن عب��اد« در فرمانهای والی��ت كارگزاران در م��ورد چگونگی 
»وص��ول مالیات« و ضوابطی كه بر طبق آن می بایس��تی عمل 
كنند به كار رفته كه از هم��ه آنها همین معنی برمی آید: »و امره 
ب��ان یجری الخراج و المواقفات و س��ائر اه��ل المعامالت علی 

رفوتهم  المقدره و شروطهم المقننه«.
16- روزنام�ه )الرزنام�ج(: این هم از اصطالحاتی اس��ت كه 
»خوارزم��ی« زیر عنوان »اس��ماءالذكور والدفاتر واالعمال« ذكر 
كرده و گوید معنی آن »كتاب روز« است؛ زیرا آن »دفتری« است 
كه در آن تمام كارك��رد روزانه را اعم از »دریافتها و پرداختها« و 
جز اینها ثبت می كنند. این كلمه ش��کل عربی همان »روزنامه« 
فارس��ی است كه در دوران اس��المی در همه دیوانها چه عربی 
و چ��ه »فارس��ی« در همین معن��ی یا معنی نزدیك ب��ه آن به كار 
می رفت��ه. در »تاریخ قم« به صورت روزنام��ه درآمده و در آنجا 
هم دفتری اس��ت از دفترهای »دیوان خراج«. »روزنامجه« غیر 

مدائن در 35 کیلومتری بغداد
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از »دی��وان خ��راج«، در دیوانهای دیگر هم كاربردی داش��ته و 
همچنین در غیر دیوان هم برای »دفتر یادداش��ت و ثبت وقایع 

روزانه« به كار می رفته است.
17- دِرهم نقره پوش )س�توقه(: به گفته »خفاجی« صورت 
عربی ش��ده »سه تو«ی فارسی اس��ت كه به معنی »سه طبقه« یا 
»س��ه الیه« اس��ت و مراد از آن »دِرهم ناخالص« بوده است كه 
م��واد دیگر آن »بیش��تر از نق��ره« آن بود و آن را ب��ا »آب نقره« 
می پوش��اندند: »س��توق، بر وزن تنور و س��توق بر وزن قدوس 
و تس��توق به ضم ه��ر دو تا بر وزن عصفور، ِدرمی اس��ت ناروا 
و »بهزج« معرب »س��ه تو« اس��ت، یعنی س��ه طبقه كه به نقره 

پوشیده شده است« )شرح قاموس(. 
18- س�فته )الس�فتجه(: »خوارزم��ی« آن را در اصطالحات 
»دی��وان خزانه« ذكر كرده و گوید عربی ش��ده »س��فته« اس��ت. 
ای��ن كلمه در كت��اب خوارزمی در هر دو ص��ورت آن، یعنی هم 
ش��کل عربی و هم »فارس��ی« آن به »ضم س��ین« چاپ شده و 
در فرهنگهای عربی، هم به »ضم س��ین« آمده، ولی سفته در 
»فارسی« به »فتح س��ین« ضبط شده است. معنی این كلمه در 
»اصطالح دیوانی قدیم« با اصطالح بانکی امروز فرق دارد. در 
اصطالح قدیم »س��فته« به »حواله ای« می گفته اند كه به موجب 
آن كس��ی كه در ش��هری پولی به كس��ی بدهد آن را در شهری 

دیگر از همان شخص یا نماینده او بازستاند و این در »اصطالح 
بانکی امروز« معنی» حواله« است » نه سفته«. 

19- فهرست )الفهرست(: این كلمه در »مفاتیح« زیر عنوان 
»فی اس��ماء الذك��ور والدفاتر واالعمال« آمده و دفتر یادداش��تی 
معن��ی ش��ده كه ش��امل نام همه دفتره��ا و اعمالی ب��وده كه در 
دیوان وجود داش��ته و گاهی هم برای س��ایر اشیا به كار می رفته 
اس��ت. »فارسی« آن هم »فهرس��ت« است كه در عربی معمواًل 
به ص��ورت »الفهرس« با ح��ذف »تا« در می آی��د و معنی آن در 

عربی با آنچه در فارسی دارد، تغییری نکرده است. 
20- نه به�ره = بی به�ره )البه�رج(: س��که قلب و ناس��ره از 
»َنبهره فارسی« اس��ت. »ابن درید« در »جمهره« )3:298( )از 
نخس��تین فرهنگهای لغات جامع عربی( گوی��د »بهرج« اگرچه 
»فارس��ی« اس��ت، ولی عرب آن را به كار ب��رده و به معنی »هر 
چیز پس��ت« اس��ت و »صاحب المعیار« و همچنین در »جمهره« 
آن را مانند »جوالیقی« معرب از »نبهره« دانس��ته اند و »صاحب 
لس��ان« گوید اص��ل این كلمه »هندی« و »بنهل��ه« بوده و از آن 
زبان به فارس��ی درآمده و »بنهره« شده و از فارسی »به صورت 
بهرج« به عربی نقل شده است. »بیرونی« در »الجماهر« گوید: 
“»بهرج« نزد كسانی كه آن را از فارسی تعریب كرده اند، »ردیء 
و پس��ت« اس��ت و لفظ در اصل منقول از هندی اس��ت كه نیکو 

کلمه روزنامه )روزنامج( اصطالحی بوده است 

که خوارزمی برای

دفتر »دریافتها و پرداختها«

به کار می برده است 

و آن دفتری است که

در آن تمام کارکرد روزانه

قدیمی ترین عكس از ایوان مدائنثبت می شده است
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را »بهل��ه« گوینه و »ردیء و پس��ت« را »بنهل��ه« و همچنین در 
فارس��ی »بهله« به معنی »نیکو« باشد چنان كه بهترین زبانهای 
آنان )= زبان پهلوی( منس��وب به »جودت« است و »درِ همهای  

پست« را »نبهره« گویند.” 
همچنین در برهان آمده: »نبهره« به معنی »قلب و ناس��ره« 
باش��د عمومًا و س��یم قل��ب را گویند خصوصًا پوِل ب��د و هرچیز 
ناس��ِره. و در »االلفاظ الفارس��یه المعربه« آمده ك��ه: »بهره« در 
فارس��ی به معنی »حصه و نصیب« است و »بهرج« عربی معرب 
از »نبهره فارس��ی« اس��ت كه ب��ه معنی »بی به��ره و بی نصیب« 

باشد.
21- گاهبد ی�ا خزانه دار )الَجهَبذ(: این كلمه را »خوارزمی«، 
»خزان��ه دار« معنی كرده اس��ت. جهبذ معرب »گاهبد« اس��ت كه 
در »دیوان خراج ساس��انی« وظیفه ای ش��بیه همین را داش��ته، 
یا به قول »هرتس��فلد« نگهبان مسکوكات و نقدینه های خزانه 
بود، و ش��اید به همین مناس��بت هم در »عربی گذش��ته« از این 
معن��ی دیوانی به معنی »صیرفی« یعنی كس��ی كه در نقد طال و 
تش��خیص عیار آن مهارت داشته باشد و همچنین به معنی هر 
نقاد دانا و ماهر به كار رفته است. استعمال »جهبذ« در دیوانهای 
ایران پس از اسالم نیز به همین صورت و ظاهراً با همین وظیفه 
كاربرد داشته است. در تاریخ قم، درباره دیوان قم چنین آمده: 
“در »خراج ستدن« اختیار »جهبذ« را بوده است و »كاتب تاریخ« 

و »روزنامج« را كه بر »جهبذ« مشرف بوده اند نه عامالن را”.
22- گری ی�ا گرید )الجریب(: »خوارزم��ی« آن را از كلماتی 
ك��ه در »دیوان الضیاع و النفقات« به كار می رفته و از اصطالحات 
»مس��احت گران زمین« ذكر كرده و در جای دیگر معنی دیگری 
هم برای آن آورده كه معلوم می شود در زمان او كلمه »جریب« 
هم واحد مساحت بوده و هم واحد وزن. در واحد مساحت مقدار 
آن را »ش��صت ذراع در شصت ذراع« یعنی »سه هزار و ششصد 
ذراع« گفت��ه و در واحد وزن كه آن را از »پیمانه های خراس��ان« 
ش��مرده، مقدار آن را» ده قفیز« نوشته، با تصریح به اینکه این 
مق��دار در ش��هرهای مختلف فرق می ك��رده... در بعضی جاها 
مس��احت زمین را با »فنج��ان« كه واحدی ب��رای »اندازه گیری 
آب« بوده، می س��نجیدند و یك »جریب« زمین را معادل »نصف 
فنجان« ش��مرده اند. جوالیقی گوید »جریب« معرب است؛ ولی 
فارسی آن را ذكر نکرده. این واژه را در كتابهای دیگر به صورت 

»گرید« یا »گری« می یابیم.
23- گزی�ت )الجزی�ه(: »خوارزم��ی« آن را از اصطالح��ات 
»دیوان خراج« آورده و گفته كه »جزیه« تعریب از »گزیت« است 
و گزیت در »فارسی« به معنی »خراج« است؛ بنابراین گزیت در 
ایران گذشته از »مالیات سرانه« كه به آن »سرگزیت« می گفتند، 
برای »مالیات زمین« هم به كار می رفته، ولی در دوران اسالمی 
جزی��ه تنها به »مالیات س��رانه« كه از اهل ذم��ه می گرفتند گفته 
می ش��د و برای مالیات زمین، كلمه »خراج« را به كار می بردند؛ 
هر چند گاهی به ج��ای »ارض الخراج و ارض الجزیه« هم گفته 

شده  است. 
24- مانده )موانید(: از اصطالحات »دیوان خراج« و به معنی 
»خراِج پس  افتاده« است كه امروز آن را »بقایای مالیاتی« گویند. 
»موانیذ« یا »موانید« جمع عربی از كلمه »فارس��ی مانده« اس��ت 
كه ظاهراً پی��ش از برگرداندن »دیوان خراج« به عربی، در زبان 
عربی راه یافته بوده اس��ت. »مرحوم دهخدا« آن را »جمع مانید 
فارس��ی« دانس��ته، و چون »مانید« در عربی همیشه به صورت 
جمع به كار رفته، شاید نتوان به طور قطع گفت كه مفرد آن كلمه 

»مانده« است.
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