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Abstract 

Jahez is one of the Arab writers who in his works paid special attention to 

Iranians, Iranian customs, and the Sassanid kings in such a way that it can 

be easily understood that Iranian culture is respectable and sometimes 

superior to Arabic culture in his opinion. Jahez clearly admits that the 

Arabs learned the religion and politics from the Iranians. To him the 

extent and standard of the correctness is determined by the kings, which 

is why he says at the beginning of many of his arguments, “It is the 

morality of the kings that...” or “it is not permissible for the kings that...” 

or “It is right of the kings that...” In this article, his views regarding 

Iranians and Sassanid kings including their customs, codes of clothing, 

table manners, and parties are discussed. At the beginning of each chapter 

of his book Jahez first gives a general explanation about the topic that is 

going to be discusses and then mentions the views of Iranians and 

Sassanid kings on that subject and then goes to the Arab caliphs who in 

fact imitate the rituals and customs of the Sassanid kings. This style of 

writing clearly shows the influence of Iranian culture on Arabic culture, 

especially in matters belonging to Iranian tradition, such as the 

celebration of Mehregan and Nowruz, the ritual of veiling, and court 

ceremonies, which have no history in the Islamic Caliphate. And many of 

the unknown customs of the Sassanid government can be recognized 

from the common rituals and customs in the Abbasid caliphate, and thus 

Taj fills in the gaps of the Pahlavi texts that have disappeared. 
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 شناخت:کتاب

 جاحظ تاجنگاهی دوباره به کتاب 
 

 *پوروحید سبزیان
 ، کرمانشاهاستاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه رازی

 وجیهه سروش
 ، کرمانشاهدانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه رازی

 

 (184تا ص  167)از ص 
 18/08/1398، تاريخ پذيرش: 20/12/1395تاريخ دريافت: 

 

 چکیده
دشاهان پا آيین و رسوم ايرانی، ،ای به ايرانیاننويسندگان عرب است که در آثار خود توجه ويژه جمله ازجاحظ 

توان دريافت که فرهنگ ايرانی از ای که به سهولت میبه گونه داشته است،ها و سخنان حکیمانة آن ساسانی

ها آيین کند که عربجاحظ به وضوح اعتراف میو گاه برتر از فرهنگ عربی است. قابل احترام او نظر 

کشورداری و سیاست را از ايرانیان آموختند. میزان و معیار درستی و صحت هر موضوع را خواست و ارادة 

ه... گويد: از اخالق شاهان اين است کاری از موضاعات خود میبه همین سبب در ابتدای بسی و داندشاهان می

اره های مختلف وی دربدر اين نوشتار به ديدگاه بر شاهان جايز نیست که... از حقوق شاهان اين است که...

ها و... ، حکمتگذرانیخوش، آداب پوشاک، خوراک، مجالس رسوم و آدابايرانیان و پادشاهان ساسانی، 

دارد، ابتدا به توضیحی ه به موضوعی خاص اشاره وی در آغاز هر باب از کتابش کچنانکه  است. شدهپرداخته 

های ايرانیان و پادشاهان ساسانی در آن موضوع خاص پردازد و سپس به ذکر ديدگاهآن می کلی دربارة

 و آدابتکرار همان آيین و  درواقعهای آنان را که ديدگاهآيد و فای عرب میپردازد و آنگاه به میان خلمی

پذيری فرهنگ عربی از فرهنگ اين شیوة نگارش به وضوح تأثیر کند.شاهان ساسانی است بیان می رسوم

نوروز و نیز آيین های ايرانی است از جمله جشن مهرگان و ويژه در اموری که از سنتهدهد بايرانی را نشان می

نفوذ  توان گفت که گسترةمیای نداشته است. اسالمی پیشینهداری و تشريفات دربار که در خالفت پرده

 هاناپذير از زندگی آنايرانی در میان خلفای عرب به حدی بوده است که جزئی جدايی رسوم و آدابفرهنگ و 

توان بسیاری از آداب و رسوم ناشناختة دولت ساسانی را از آيین و می و با فرهنگشان عجین شده است شده و

اند پر ای خالی متون پهلوی را که غالبا از میان رفتهکتاب ج رايج در خالفت عباسی شناخت و اينرسوم 

 .کندمی
 

 ، حمکت.ايرانی رسوم و آدابتاج، جاحظ، پادشاهان ساسانی، کتاب ی: کلید هایهواژ
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 همقدم. 1

نويسی،  نامهسیاستتر، سیاسی يا به عبارت دقیق ةانديش در حوزة منتشرشدهاز میان آثار 

، منسوب به اديب و عالم معتزلی عمرو بن بحر مشهور به کتاج فی اخالق الملوالکتاب 

به است با آن  ديرزمانیآثاری است که محققان  ترينکهنجمله از  ق(255)متوفی  1جاحظ

 از جمله اقدامات عباسیان آشنايی دارند. (1914 ،)قاهرهزکی پاشا احمد  واسطة چاپ محققانة

میراث  ةبه ترجمکشور بود که به اين منظور  های ساسانیان در ادارةتقلید از سازمان

داری و سیرة هايی در باب سیاست ملکو مخصوصاً کتابهای مختلف ساسانیان در زمینه

 آوردند. رویپادشاهان ساسانی 

ديدگاه . يک های متفاوتی وجود داردبه جاحظ ديدگاه تاجصحت انتساب کتاب  ةدربار

 ،اين کتاب صورت گرفته است ةنويسند ةکه بر اساس تحقیقاتی که دربار چنین است

ای مجتبی مینوی با توجه به نسخه اند.ای به نام ثعلبی نسبت دادهمحققان آن را به نويسنده

 التاجمبتنی بر کتاب  عمالً  را اين کتاب، «وی االلبابذآداب الملوک و » خطی با عنوان

در پايان نتیجه ، «جاحظ و کتاب التاج منسوب به او» مقالة نويسندةرحمتی،  .داندمی

اثری از جاحظ نبوده و بايد آن را  التاججای ترديدی در اين نیست که کتاب  گیرد کهمی

ايرانی محمد بن حارث تغلبی/ ثعلبی  احتماالً عالم و اديب  تألیف اخالق الملوکهمان کتاب 

 الملوک آداب»: نويسدمی مطلب اين به اشاره نیز در پژوهدانش. (403: 1386)رحمتی،  دانست

 باب 40 در و بزرگمهر الملوک آداب روی از که ق، 286 در کشته سرخسی، الطیب ابن

 سرخسی همان گواهی به که (255-160) جاحظ به منسوب التاج کتاب و است، ساخته

 ق، 247 در خاقان بن فتح برای را آن تغلبی يا ثغلبی حارث محمّدبن (129 ،126 ،93 ،48ص)

در  نوبخت. (140: 1367، پژوهدانش) «است ساخته پهلوی، هاینوشته روی از گمانبی هم آن

 هازجمل - جاحظ است تألیفاتثابت کرده است که اين کتاب از کتابش با داليلی  ةمقدم

خود نشان  تاجچنین گفته است که کتاب  و - شیوه نگارش جاحظ اشاره کردتوان به می

من تألیف جاحظ که زند فرياد می خودبه خودی ، دهد که مؤلف آن کیست و طرز بیانمی

اند و به ها، آثار متعددی بودهنامهمعتقد است که تاج نوچهر پزشک. (32: 1386نوبخت، ) هستم

 ها، شمار و موضوعنامهاما نظری قطعی درباره تاج اندنويسندگان متفاوتی نسبت داده شده

آنچه در آن ترديد »رسد که: به اين نتیجه میدر تحقیقش وی  ها ابراز نشده است.آن

توان کرد، آن است که کتاب نام برده وجود داشته و مشتمل بر اطالعاتی در احوال و آثار نمی

سوم به التاج که واز میان آثار م. (241: 1367پزشک، )« یمانده از شاهان ساسانی بوده استباق
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 ةنامابن مقفع از يک تاج ةباقی مانده، دو کتاب بسیار اهمیت يافتند: نخست ترجمتاکنون 

و ( 250: 1376ک: تفضلی، .)نتوجه اديبان عصر اسالمی قرار گرفت  ساسانی که سخت مورد

يرفته شده و به چاپ هم پذ التاج فی اخالق الملوکديگر کتابی از جاحظ که سرانجام با نام 

)نک: کرسیتن سن، اند ديدهايی که در انتساب اين کتاب به جاحظ کردهبه رغم تررسیده است. 

به  .اين انتساب درست است ، اکنون مسلم شده کهپذيرد(، که با نقل ترديد رشر، آن را نمی72

بخش او الهام کماز منابع جاحظ در نگارش اين کتاب بوده و دست اعتقاد آذرنوش، ابن مقفع

آيد که های کتاب به خوبی برمیرفته است؛ از گوناگونی موضوعمیگذاری آن به شمار در نام

پذيرفته است، بلکه آثار شناخته و از آن تأثیر ابن مقفع را می ترجمة التاجتنها نه جاحظ

ها استفاده کرده که تنها ساسانی را در دست داشته و از آن های ايرانی دورةديگری از نوشته

 سهو نیز اين نظر که افزون بر  (32: 1382ک: روزن، .)نمأخذ حمزه اصفهانی نیز بوده است 

داشته  دنامه ديگری نیز وجوتاج ،(نامهک: دائرة المعارف بزرگ اسالمی: تاج.ن) التاجيا  نامهتاجکتاب 

پزشک، )بايد مورد ترديد قرار گیرد بوده است،  اين کتابجاحظ در نوشتن  ةکه مأخذ يگان

1367 :241). 
 

 تحقیق پیشینه. 2

اصلی کتاب و  ست بیشتر مباحثی حول محور نويسندةآمده ا تاجآنچه تاکنون درباره کتاب 

نوشته منوچهر پزشک « نامهتاج»توان به مقاله آن می است که از جملةصحت انتساب آن 

اسالمی به چاپ رسیده است و حاوی مطالبی درباره  بزرگ المعارف دائرة اشاره کرد که در

مقاله به آن اشاره شده است. همچنین  اين کتاب به جاحظ است که در مقدمةصحت انساب 

کاظم رحمتی در  به قلم محمد« او به منسوب التاج کتاب و جاحظ»مقالة ديگری با عنوان 

ای با عنوان نیز در مقالهبهرامیان  علی اشاره دارد.میراث به همین موضوع  آينه مجله

 تاجبه ذکر مباحثی در مورد نويسنده اصلی کتاب « الملوک اخالق فی التاج - جاحظ»

اره محتوای کتاب و ديدگاه به شکل مستقل به بحث درب پژوهشیپرداخته است اما تاکنون 

االت زير ه سؤدر ادامه بما  ايرانیان و آداب و رسوم آنان و... نپرداخته است. نويسندة آن دربارة

 پاسخ خواهیم گفت.
 

 پژوهش سواالت. 3

 ها و مراسم ايرانیان باستان چگونه بوده است؟آداب و رسوم و جشن. 1

 کردند و چه آداب و تشريفاتی داشتند؟پادشاهان ساسانی چگونه با مردم برخورد می. 2
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 ديدگاه جاحظ درباره پادشاهان ساسانی چگونه است؟. 3
 

 التاج فی اخالق الملوکنگاهی به ساختار کتاب . 4

 توانمیبه سه بخش  کردهاشارهکه محمدی  گونههمانرا  اخالق الملوکمباحث کتاب 

من حق »چون  یيهاعبارتو با  دهدمیکه بخش اصلی کتاب را تشکیل  تقسیم کرد: قوانینی
من اخالق »و يا  «جيب للملوك» ،«من قوانني امللك»، «ليس من اخالق امللك»، «امللك كذا و كذا

آن  اجرای اين قواعد در ةساسانی و شیو شواهدی از دورة بیان شده است. بخش دوم «امللوك

از عصر  هايینمونه ،بخش سومشده است.  هايی از آن عصر بیانستاندا دوره است که با بیان

-در داستان ذکرشدهاز عصر اسالمی همان مطالب  که در آن با بیان حکاياتیاسالمی است 

دهد که دو بخش اول کتاب با نشان می بندیتقسیماين  .داردمیهای عصر ساسانی را بیان 

پذيرفت که اين دو بخش برگرفته از يک متن  توانمیهم مرتبط بوده و اين احتمال را 

 .(67-29: 1338)محمدی،  ساسانی باشد

ايرانیان و  رسوم و آداب ةدربار جاحظ هایما در اين نوشتار به دنبال دستیابی به ديدگاه

ی ايرانیان ها و خصوصیات اخالقی و رفتارآيین کشورداری شاهان ساسانی و بازتاب ويژگی

 ةهای وی به عنوان يک نويسندها هستیم. ديدگاهو فرهنگ عربدر کشورداری و زندگی 

تواند گذاشته است میها و تأثیراتی که بر زندگی عرب ايرانیان رسوم و آداب ةعرب دربار

پردازد و آنگاه به ابتدا به ذکر آداب و رسوم پادشاهان ساسانی می زيرا او؛ درخور توجه باشد

اين تأثیرات که با  .کنداند، بیان میآيد و تأثیراتی را که از آنان پذيرفتهمیان خلفای عرب می

از زندگی خلفای عرب  ناپذير، به جزئی جدايیهستند توجه به ساختار کتاب بسیار عمیق

 مبدل گشته و با فرهنگشان عجین شده است.
 

 هابر سایر ملت رسوم و آدابدر برتری ایرانیان . 5

ها بر زمینه ةايرانیان در همداری و حکومت رسوم و آدابجاحظ صراحتاً به سابقه و برتری 

اين حقیقت اشاره  بهها را تحسین نموده و آنها اعتراف کرده است و ها و ساير ملتعرب

داری و تدابیر کشوری و آداب پادشاهی و سیاست کند که تمام آنچه از قوانین مملکتمی

سراسر از  ،ايمآموخته ها و صیانت حدود هر يکو لزوم حفظ منافع آنپروری  مدن و ملت

قوانني امللك لنبدأ مبلوك العجم، إذ كانوا هم األول يف ذلك، وعنهم أخذان »: ايمايرانیان فراگرفته
واململكة، وترتيب اخلاصة والعامة، وسياسة الرعية، وإلزام كل طبقة حظها، واالقتصار على 
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های مختلف ايرانیان که از آيین هايیر ادامه به بیان نمونه.  د(21: 1914جاحظ، ) «...جديلتها

 پردازيم.می ،جاحظ به آن اشاره کرده است
 

 . جشن مهرگان و جشن نوروز1-5

مفصالً به بیان رسوم آن پرداخته،  تاجهای پادشاهان ايرانی که جاحظ در کتاب آيین ازجمله

درآمد که نوروز پیشجشن آغاز سرما است، چنان نوروز و جشن مهرگان است. مهرگان عید

 ساسانی تاريخ تمدن ايراندر  .شمردها برمیاو جشن نوروز را برتر از ديگر جشن .است گرما

گفتند اند و میدانستهفريدون بر ضحاک می ةايرانیان اين روز را يادگار غلب»آمده است که 

جمله امتیازات نوروز بر  از. (75: 1331)نفیسی، « انددر اين روز فرشتگان به ياری فريدون آمده

فرمانداران کشور به سراسر است و گرفتن مالیات  وجشن مهرگان اين است که آغاز سال نو 

 سازیپاکزنند و مشغول سکه میشوند و سیم و زر جديد را قلمرو حکومت روانه می

د و نزديکان در کنار شوها به رودها سرازير میها از منابع و چشمهشوند و آبها میآتشکده

 بناهر کس  در اين عید، 2.های نوروز بر مهرگان استها همه برتریاين ...و آيندهم گرد می

جاحظ از آن هدايا چنین ياد  کرد؛هدايايی به پادشاه عرضه می اشجايگاه و میزان دارايی بر

و مردم شهر از ها به پادشاه هديه دهند آيین ايرانیان بر اين بود که در اين جشن»کند: می

، کردندای تهیه میهای همگانی، هر يک هديههای ايرانی گرفته تا گروهخواص دودمان

بهاترين ارمغان خود را به دربار اشراف و رجال کشور بود، گران ةاگر مرد از طبق کهچنان

، سیم و زر و... به پادشاه ، لباس، زيورآالت، اسبکرد، هدايايی چون: مشکپادشاه تقديم می

: 1914)جاحظ، « کردندشد. همچنین در اين روز شاعران، ابیات خود را هديه میتقديم می

21). 

برپا  «ديوان ويژگان»ديوانی با عنوان که  اين بود های پادشاهان ساسانیآيیناز ديگر 

اگر روزی شخص ها باشند و آن پاسخگوی اين هدايا و ارمغان ساخته بودند تا به وسیلة

زيان او  ،شود، به مقدار دوبرابر هديه آن شخص به پادشاهبه گرفتاری دچار  کنندههديه

شد تا جايی که اگر ها، پاداش داده میارمغان ةکه به هم رسم چنین بود شد.جبران می

شد، بر داشت و در هنگام گرفتاری از او دستگیری نمیای به پادشاه ارزانی میشخصی هديه

کرد و اين او واجب بود که به ديوان دربار بیايد و پاداش خود را بخواهد و اگر چنین نمی

تا از آن پس آيین کشور را  کردنداو را مجازات میپادشاه  آورد، به دستورسنت را بجا نمی

 3.آسان نگیرد و قانون را تحقیر نکند
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چنین بود آغاز  در شیر بابکان، بهرام گور و انوشرواندراپادشاهان ساسانی از جمله آيین 

بخشیدند و آن را به نزديکان خويش و می را در خزانهبهای خود های گرانکه پوشیدنی

چون  گفتند کهو چنین می فرمودندرتبه و طبقه به ديگر مردم عطا میسپس بر اساس 

نیاز است و در فصل تابستان نیازی به های تابستانی بی، پادشاه از جامهفرارسدزمستان 

را  انهايشهای زمستانی ندارد و درخور مقام پادشاهان نبود که چون مردم عادی، جامهلباس

 .(149: 1914جاحظ، ) نمايددريغ ها د و از بخشیدن آننانبار کن
 

 بزرگداشت بخشنده .1-1-5

 انسته است که شخص بخشنده را موردمنحصر دجاحظ پادشاهان ايرانی را در اين فضیلت 

از افراد خاص و عام را از سپاسگزاری نسبت  يکهیچها آن .دادنداحترام و بزرگداشت قرار می

آن نیکوکار با ايشان  هرچند ،کردندمنع نمیها بخششی داشته بودند، به کسانی که بر آن

پادشاه بر او خشمگین بود؛ پادشاهان ايران خود نیز ايشان را تأيید يا و  داشت یدشمن

پاس را به  تقديرکنندهتا آنجا که  ،کردندکردند و سپاسگزار را به وفاداری تشويق میمی

 آناناين مطلب نشانگر آن است که بخشندگی تا چه اندازه نزد  4.دادندوفاداشتن خلعت می

تا جايی که به  ،کردندارزشمند بوده است و مردم را به تکريم شخص بخشنده تشويق می

 نیز و سپاسگزار آن بخشش بودند قرارگرفتهانعام بخشندگان  مردمی که مورد بخشش و

 دادند.خلعت می اين قدردانی، پاسبه
 

 نشینپرده پادشاهان. 6

ها يزدگرد، چنین بود آيین پادشاهان ساسانی، از اردشیر، سردودمان ساسانیان تا آخرين آن

نشستند و فاصله الزم بین شاه با که در مجالس خوشگذرانی و مستی شاه، آشکارا نمی

ا زير شدهايی از ديگران جدا میگرفتن در پردهدرباريان رعايت و پادشاه با قرارنزديکان و 

ای ، شايسته نبود که در انظار عمومی و بدون پرده و واسطهپادشاه به علت دارا بودن قداست

به همین خاطر همواره بین پادشاه و ديگران  به عیش و نوش و... بپردازد. ديگرانبین او 

 5.ذن پادشاه حق گذر از آن را نداشتبدون ا کسیشد که هايی حائل میپرده

ها شخصی را آنهای مهم دربار ساسانی بود، يکی از منصب داریمنصب پرده ازآنجاکه

دار را پرده؛ کردمأمور ساماندهی به مجالس کرده بودند که از آن پرده نگهبانی می

پرداخت داد و به امور کشور می. وی بدان هنگام که پادشاه بار مینام نهاده بودند «باشخرم»

کرد تا با بانگی بلند که همه درباريان دستور مینشست، به يکی از يا با نديمان خود می
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ای زبان بینديش از آنکه سرت به باد رود! و بنگر »: نوند، اين جمله را اعالم کندبتوانند بش

  «ای.که در پیشگاه پادشاه پادشاهان باريافته
 

 گویی به نیاز مردم در زمان صحت عقل و فراخی اندیشهپاسخ. 7

پادشاهان ساسانی در پرده و با فاصله از نديمان و درباريان تر نیز بیان گرديد، چنانکه پیش

رخواست و حق عرضه کردن د ،در زمان مستی و خوشگذرانی آنان کسهیچبودند و 

 وا اين آيین برقرار بود تا آنکه پادشاهی به اردوان سردار رسید.نداشت و نیازهايش را 

از  د، بر برگی بنويسد و قبلدرخواستی دار هرکس کهبر اين اساس  کرد تدوين منشوری

 شود وکارهای خود مشغول  پیش از آنکه کند تاعرضه  اوبر  آغاز مجلس خوشگذرانی

 .و نیازش را برطرف سازد درخواستش نظر افکندد، به گرد جايی ديگر معطوفبه شاانديشه

 اجازه داد تا به مردم، يعنی آيین را برقرار نموداردوان نخستین پادشاهی بود که اين 

جاحظ  6.کردنیازمندان را محروم نمیبه او منتقل کنند و بدون واسطه های خود را خواسته

داند می باتدبیراين کارش او را پادشاهی بخشنده و  خاطر بهستايد و اين اقدام اردوان را می

دار خود و به پردها که چراکند اما بهرام گور را که برخالف اردوان عمل کرده بود، سرزنش می

ها و داد که نامهمیهای مردم را در هنگام مستی بر او عرضه کنند و دستور سپرد تا خواسته

ها نظری شد، بدون اينکه بر آندربارش روانه می سویبه هايی که از طرف مردم درخواست

داشته باشد، بدون  ایبیفکنند، برآورده سازند. اما چنین نبود که هر کس هر خواسته

، او را خواستخود می کسی چیزی فراتر از حد اگر الزم، برآورده سازند بلکه هایبررسی

 7.کردندنمی شناختند و نیازش را برآوردهنادان می

 

 دیدگاه جاحظ درباره شاهان ایرانی. 8

اسامی  گويد؛سخن میهای مختلف شاهان ساسانی آيین دربارهکتابش  جایجاحظ در جای

بسیار به چشم  در کتابش، ابکان، انوشیروان، بهرام، يزدگرد و...شاهانی چون اردشیر ب

، ديگر شاهان جاحظ، نسبت به ازنظرکه است يکی از پادشاهان ساسانی  بهرام،خورد؛ می

او آيینی را که اردشیر در مورد  چراکه، کشورداری نداردکفايت الزم را در انجام امور 

طبقات بزرگ و  ر ساخته بود، زير پا نهاد و بینمراتب نزديکان و بزرگان استوابندی طبقه

ترين مطرب را به واالترين رتبه رسانید جابجايی انجام داد تا جايی که پست ،فرومايهطبقات 

ارزش گمارد. اين روند ادامه داشت تا زمانی که خسرو های پست و بیو بزرگان را در جايگاه
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 ساخت و هر کس را بر اساس برقراررا  ت نشست و او دوباره آيین اردشیرانوشیروان به تخ

 (26: 1914جاحظ، ) .طبقه خود قرار داد مقامش در

داند نظیر میاو را پادشاهی بیستايد و ، اردشیر بابکان را به واسطه دانايیش میجاحظ

دانست که به هر بامداد میاند که او گفته بر تمام امور کشور دانا بود و چنین دربارهزيرا که 

و  احوال و اوضاعاست و همواره از  دادهرویه خیر و شر، چ در شهر او از شب گذشته

 انگاهشب پنداشتند کهای از مردم چنین میعده رواز اين  8.های مردمش آگاه بودديدگاه

. اما از ديدگاه جاحظ گويديد و احوال مردم را به پادشاه میآمیای از آسمان فرود فرشته

را بر  او نسبت به امور ملت پديد آمده که او توجه از بیداری فکر وها اين آگاهیهمه  درواقع

هیچ خسروی مانند که اند و چنین گفتهاشد آگاه ب امور کشور ته بود که از همةآن داش

 بینديشند و اعمال خود از وی بترسند و بر خود گرينبوده است که پادشاهان داردشیر 

 .(220: 1914)جاحظ، 

 کندمی ثیم(يزدجرد األ)متصف به صفت گناهگار او را يزدگرد  بردن از نام در هنگام احظج

توانستند از که مردم میرد اين سنت ساسانیان را يزدگکه  چرا .(163بار در  2، 118)همان: 

، او به عقیدة 9.و به ظلم بر مردم پرداخت ، تغییر دادخواهی و شکايت کنندپادشاه تظلم

م کرد و آيین ساسانیان را دگرگون کرد و جهان را به تباهی گرفت و بر مردم ست يزدگرد

او در نهايت بر اساس داستان چگونگی مرگ يزدگرد، عاقبت عرصه را بر آنان تنگ کرد؛ 

است به روزی که  داند و آن مربوطپادشاه ظالم را نابودی به دست نیروهای غیبی می

مقابله با آن اسب  یايتوان کسهیچشود و اسبی بر او وارد می در ايوان نشسته بود که يزدگرد

آيد به سمت او می آرامیبهاسب دهد آن را آزاد بگذارند و را ندارد تا آنکه يزدگرد دستور می

را به قتل  آيد اسب با لگدی به شکمش اوو يزدگرد بر آن سوار شده و وقتی پايین می

 10رساند.می

 

 لزوم اجرای قانون و عدالت. 9

های ترين ويژگیعدالت يکی از مهم به دست ما رسیده است تاکنونکه  در اکثر منابعی

 و پادشاهان ايرانی را خصلت ممتاز ايرانیان پرداخته ؛ جاحظ نیز به اينايرانیان است

به عدالت آنان در بخشیدن جوايز اشاره توان نمونه می عنوانبه. حاکمانی عادل دانسته است

در و  گويندپاسخ تا به نیازمندان خاص را برای انجام اين کار گمارده بودند  کرد که مأموری

جاودانه ماندن نام  موجب که بیدار پادشاهان ساسانی بوده است از انديشة یاين نشانحقیقت 

نقل کرده  در اين باره اين داستان را جاحظ .(22)همان:  شده استگیتی  نیکشان در پهنة
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همسايه از قوانین کشور سرپیچی کرده بود، که  ست که قباد فرمان قتل مردی را صادر کردا

های او بود که مأموران ها و بخشندگیذکر نیکی د بر سر پیکر او ايستاده و مشغولآن مر

 کههنگامیدانی کردند اما سرايی بر سر جنازه دشمن پادشاه زنحکومتی وی را به جرم مرثیه

و در زير آن خبر چنین توقیع  قباد از اين ماجرا باخبر شد دستور داد که او را آزاد کنند

 داشته، نیکی کنید و جايگاهدوستی و بخشش را نگاه  حرمت به چنین شخصی که» 11کرد:

 «او بیفزايید. او را بلند گردانید و بر پاداش
 

 قانونبرابری همگان دربرابر . 1-9

 بر اساس باورهای ايرانیان قديم، ماندگاری و بقای حکومت بدون عدالت ممکن نیست

ال ملک إال برجال، و الرجال إال » :است شدهاشارهچنانکه در عهد اردشیر نیز به اين موضوع 
؛ 393: 3، ج1412زمخشری، ال ؛1/324 د.ت:قرطبی، ال) «مبال، و المال إال بعمارة، و العمارة إال بعدل

که جاحظ به آن  تاجنکات جالب کتاب  ازجمله (233: 4، ج1985بی، ؛ اآل98: 2003ثعالبی، ال

های آن روزگار يکی از آيین است. پادشاه مورد درلزوم اجرای قانون حتی است،  کردهاشاره

مردم اختصاص  عامة روزی را در عید نوروز به نشستن در برابراست که پادشاه  چنین بوده

 کرد که در میان مردم جار بزنند تا کسانیاز بزرگ موبدان و دبیران درخواست میداد و می

آنگاه شاهنشاه در پیشگاه خداوند در يک مجلسی  حاضر شوند،که از پادشاه متظلم هستند 

زيرا که  خاستندبرمیبودند به دادخواهی  قرارگرفتهشد و کسانی که مورد ظلم او حاضر می

 بدتر نیست و پادشاهان از جانب خداوند هیچ گناهی از گناه پادشاه باور بود که پادشاه بر اين

برای ديگران، ويران کردن ، دازند و اگر خود ستم کننداند تا رسم ستم برانگمارده شده

 بهقاضی  ازآنپس هايشان آسان خواهد شد.ها و نبش قبر مردگان و دزديدن کفنآتشکده

کرد و و اگر حق با مدعی بود قاضی به حکم قانون پادشاه را مؤاخذه می نشستاوت میقض

و تو ای »: گفتشد؛ پادشاه در حضور موبد چنین میمدعی باطل بود، زندانی می ادعایاگر 

موبد! بدان که اگر امروز به گاه قضاوت نشسته باشی فردا در برابر عدل خدای خواهی 

نشستن. چو، اگر امروز جانب خدای بداری، فردای خدا جانب تو بدارد و اگر جانب پادشاه را 

در سخنان پادشاهان پیشین  12«.تو نگذرد و اين گناه بر تو بگیردبه ناحق داشته باشی از 

است که قاضی نیز بايد همواره در صدور احکام خود  شدهاشاره نیز به اين موضوع  ايرانی

است که قاضی  شدهگفته مقابل او پادشاه ايستاده باشد و  کند حتی اگر در پیشه عدالت

 رود؛ستم در قضاوت، امیدی به اصالح امور نمی باوجودستمگر مخالف عدالت است و 
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، 1412زمخشری، ال) «جارت قضاته، وال صلح من فسدت کفاءتهما عدل من »: گويدمی نوشروانا

5/184). 

تا  من از خود آغاز کردمگفت: هدف پادشاه از نشستن در جايگاه متهمان اين بود که می

ند که آن را بهانه سازند و اکنون سزاوار است هرکس ران خامی نکنند و از من ستمی نبیندگ

 13خوشنود سازد. ،آشتی صلح وخويشتن را با به گردن خود دارد، ادا کند و دشمن  حقی

العادل فائز، »داند: ستمکار را در معرض نابودی میشاه اردشیر نیز، شاه عادل را رستگار و 
 اين حقیقت آشکار ترتیببه اين و  (439: 1354)ابن منقذ،  «واملعتسف علی سبيل اهللکة

 14.نیست يکان پادشاه و رعیت اوو تفاوتی بین نزد نديکسان برابر قانونگشت که همه در می

: رعیت را چه حق که از ا زير پا نهاد، چنانکه گفته استراين آيین ساسانیان اما يزدگرد 

بزرگان قیاس شوند و کهتران را چه رسیده کند و فرومايگان را چه ارج که با چوپان تظلم 

 15نشینند؟ به ناحق با مهتران برابر است که

 

 های شبانهبه باریافتگان بزم آیین رخصت. 10

، بود اذن ورود و انجام دادن آداب خاصیدر محضر پادشاه نیازمند  يافتن بارکه  گونههمان

ی بود زيرا گرفتن اذن خروج، نشانة ادب خاص نیز تابع آيین و رسومخارج شدن از محضر او 

هر يک از پادشاهان ساسانی روشی بنابراين  ؛باريافتگان ملزم به رعايت آن بودند بود که همة

به نیز  جالس خوشگذرانی شبانه داشتند. جاحظمخاص برای رخصت دادن به باريافتگان 

کشد و يا بادبزن خود را بر زمین هرگاه پادشاه خمیازه میاست؛  پرداخته آداببیان اين 

خاستند و از محضرش برمی و...کشید کرد و يا دراز میاز مینهاد و يا پاهايش را درمی

گر روی به انجمن کرده، يزدگرد بزه يافت.مجلس خوشگذرانی شبانه پايان می ترتیباينبه

با  نشینانو شب «خُّرم خُفتار» گفتنشینان را میبهرام گور شب 16«.شب بشد»گفت: می

چنین بود  رسم قباد ساسانی 17.آنان داده شده استدانستند که اذن خروج به اين جمله می

رسم  18.خاستندبرمیاز مجلس همگان  ترتیباينبهبلند کرده و  جانب آسمان سر که به

 و« روشن ديدار» گفتمی انوشیروان 19«.بس است ای آدمی»گفت: که می چنین بودشاپور 

 20.خاستندهمگان برمی

 

 و استعمال عطر خوراک و پوشاکآداب پادشاهان ساسانی در . 11

 هر سه روز يک ايشانگويد که جاحظ درباره آداب نوشیدن شراب نزد پادشاهان ساسانی می

خواری به می که همواره ردوان سردار و شاپوررام گور، ابه جزبه ،نشستندبار به سور می



178  جاحظ تاج کتاب به دوباره نگاهی 

هر  کهاست  دادهنیز توضیحاتی  هاآنوی درباره آداب لباس پوشیدن  21.شدندمشغول می

جديد را جز به يک روز  برخی از ايشان جامة اند؛رسم خاصی داشته يک از پادشاهان

اردشیر  اند که از رونق افتاده است.وشیدهپیراهنی را چندان پنیز گر يد و برخینپوشیده 

بابکان، يزدگرد، بهرام، خسرو انوشیروان و قباد، پیراهنی را که سه بار شسته شده بود، برای 

شد، بلکه پسران یها به هر کس داده نمگذاشتند و اين نوع خلعتلعت دادن کنار میخ

 گرفت وتعلق می هاها بودند که چنین عنايتی به آنپسرعموها و برادرزاده پادشاه، عموها،

 22بخشیدند.هرگز به دوران نمیبود، ای که با تن پادشاه تماس يافته جامه

. است شدهپرداختهبه ذکر توضیحاتی  تاجآداب استعمال عطر نیز در کتاب  زمینة در

ها موی برخی از آن با هم متفاوت است؛عطر و بوی خوش اخالق پادشاهان در استعمال 

رفت هرگز کلی از بین نمیو تا زمانی که بوی آن بهکردند د را با روغن گل معطر میخو

اما  ؛شستندبا گالب میهمه روزه تن خود را  نیزديگر برخی  بردند.يگر به کار نمید یعطر

بوی  کههنگامیاردشیر بابکان، قباد، خسروپرويز و انوشیروان ازجمله پادشاهانی بودند که تا 

 23.بردندگونه عطری دست نمیبه هیچ خاست،ها برمیآن عطر از جامه

 

 ها و سخنان شاهان ساسانیحکمت. 12

ها و سخنانی ارزشمند از شاهان از کتابش به بیان پندها و حکمتجاحظ در جاهای مختلفی 

عنوان نمونه چنین بیان داشته است که پادشاهان را درخور است به .ساسانی پرداخته است

زيرا که  مجازات کنندگناهش  اندازةکاری را بهنکنند و هر گنهروی زياده ،که در مجازاِت بد

درگذرد، به  کس که از مجرمیحد و حدودی است و آناز جهت دين و عرف مجازات دارای 

گناهی شده است و اين هر دو پسنديده نیست زيراکه مجازات نکردن عقوبت بی ناچار باعث

پس برای  24.گناهی را عقوبت کردن و میان اين دو فرقی نیستگناهکار چنان است که بی

سبب عقوبت نکند الزم است تمام بیگناهی را دارد و بی اينکه پادشاه جانب عدالت را نگه

 گويد:باره میسعدی نیز دراين نیز از او خوشنود گردد. ش خود را به کار گیرد تا خداوندتال
 زمیــن شــــوره ســنبل برنیــارد

 

 دان کردن چنان استـا بـويی بــنک

 

 در او تخم و عمل ضايع مگردان 

 

 مردانجای نیـککه بد کردن به

 

 (270: 1389)سعدی، 
درجايی ديگر درباره آداب نشستن نزديکان در مجلس پادشاه و لزوم قرار گرفتن هر يک  

 :1914جاحظ، ) «فإن لكل طبقة رأساً وذنباً »گويد: ن میاز درباريان در طبقه و جايگاه خود چنی



  179  1399 زمستان ،4 شمارۀ ،12 سال عربی، ادب

 
 

 ه ترتیبای را شخص اولی و فرد آخری است، سزاوار آن است ککه هر طبقهازآنجايی  .(50

 گروه است. آنکس بنشیند که برتر نخست آن کنند و نشستن را رعايت

دوری گزيدن از طمع و آز  سخن آنان دربارة، حکیمانه پادشاهان ايرانی از ديگر سخنان

گفتند: هر کس در برابر چشم پادشاهان به خوراکی گذشتگان ما( می)» .دنگوياست که می

ترند، بیشتر آزمندی خواهد ها که ضعیفمردم و آن آزمندی کند، به دارايی رعايا و توده

-وخوی بد میدوری از خلق احظ به بیان سخنی از جارود دربارةج جايی ديگردر  25«کرد.

شمرد، همچون سرکه که باعث فساد تباهی کردارش برمی پردازد و اخالق بد آدمی را ماية

ای که جاحظ به بیان آن پرداخته است اين است سخنان حکیمانهديگر از  26.گرددعسل می

پرداخته و نی در قالبی ديگر او به بیان اين مع «به امید نوشدارو نتوان زهر نوشیدن.»که 

يعنی  (4 :1914جاحظ، ) «ألنه ال أيمن أن يتلف نفساً، وهو جيد إىل إحيائها سبيالً.»: گفته است

را چاره کند، زيرا  اشیروآسانی زيادهبه تواندانسان نبايد اطمینان داشته باشد که می

 ممکن نیست. آسانیهمیشه رهايی از اين قبیل مخاطرات به 

نشینی پادشاه با جاحظ درجايی ديگر سخنی از اردشیر بابکان را آورده است که از هم

خردمندان،  با همنشینیکه آدمی در اثر  گونهزيرا همان داردمغز بر حذر میهای سبکانسان

که باد اگر از جانب ، چنانشودبیند، نشستن با فرومايگان موجب تباهی او میبزرگی می

ها بدمد و بخشد و چون بر پلیدیها جان میآورد و به تنگلزار دمیدن گیرد، بوی خوش می

  27.شودبه مشام آدمی برسد، موجب تنگی نفس در سینه می

کند و آن مربوط است جاحظ حکايتی از شیرويه نقل می الل بودن به از بیهوده گفتن؛

خدا را سپاس که پرويز »به روزی که مردی به بدگويی از پدرش پرويز پرداخت و به او گفت: 

تری به حکومت رساند و ساسانیان را از ظلم و را با دستان تو از میان برد و تو را که شايسته

کرد و با پیروی از هوای بود که مردم را خوار میبخل و کینه رهايی بخشید زيرا پرويز کسی 

ن راند. شیرويه او را به نزد خود فراخواند و به او گفت: دارايی تو در زمانفسش حکومت می

ات افزوده گشته است؟ او پاسخ ؟ آيا امروز چیزی به دارايیزندگی پرويز چه مقدار بوده است

سخ گفت: پس چرا پرويز را رها کردی زيرا گفت: چیزی بر من اضافه نگشته است. شیرويه پا

ای داشتی؟ رعیت را سزاوار نیست که وسیله او زندگی آسودهطور که من متوجه شدم بهآن

پادشاهان خود بدگويی کنند پس دستور داد تا زبانش را از بیخ ببرند و گفت که اين  بارةدر

 گويد:می زسعدی نی 28.«گويیاست که: الل بودن به از بیهوده درستسخن 
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 مرده گـــویحــذر کـن ز نــادان ده

 

 ستهـان دوختــا دهــمرد دان ازآن ...

 

 

 ویـچو دانـا يکی گوی و پرورده گ 

 

 ستکه بیند که شمع از زبان سوخته

 

 (131: 1386)سعدی، 
 

 نتیجه. 13

 داشته  ای به آنان ارزانیهای شاهان ساسانی اين بود که کسی را که هديهيکی از آيین

در هنگام تنگدستی و سختی، از ديوان ويژگان کمک بخواهد که ساختند بود را ملزم می

 .شدو در غیر اين صورت به خاطر ناديده گرفتن قانون و آيین کشور مجازات می

 رفت و اين آيین آنقدر بااهمیت از تشريفات دربار شاهان ساسانی به شمار می نشینیپرده

 دار يا سنکبان مأمور اجرای آن بود.ن پردهبود که شخصی تحت عنوا

  ديدگاه کلی جاحظ نسبت به شاهان ساسانی چنین است که آنان را شاهانی بخشنده و

 خاطر بهوی اردشیر بابکان را  .داندو دارای تدبیر الزم برای امور کشورداری می باکفايت

انوشیروان نیز  داند. او دربارةهمتا میدانايی و آگاهی از احوال و امورات مردم پادشاهی بی

 صفتنیز با  از يزدگردوی  داند.چنین نظری دارد و او را پادشاهی اليق و باکفايت می

جاحظ، اردوان سردار،  نظر از کرد.بر مردمش ظلم و ستم می که زيرابرد گناهکار نام می

پرداختن به امور و  تدبیرش در واسطةبهو او را  پادشاهی باکفايت و بخشنده بود

ستايد. های مردم قبل از آغاز مجالس عیش و نوش و در زمان صحت عقل میدرخواست

که باعث تنزل مقام بزرگان شد و و او را به علت اقداماتی کند نکوهش می اما وی بهرام را

 داند.میو ناتوان  تدبیرها قرار داد، پادشاهی بیافراد پست را بر جای آن

  ،ها، آيین کشورداری، فرهنگ و آداب و همواره به اين موضوع اشاره دارد که عربجاحظ

طرفانه و افق ديد های بیاند که اين مساله نشان از ديدگاهرسوم را از ايرانیان به ارث برده

 بلند اوست.
 

 پینوشت

 گرفته( م1914 جاحظ،) «الملوک أخالق فی تاج» کتاب از نوشتار اين در شده ذکر عربی شواهد تمامی. 1

 .است شده
إال أن يف النريوز أحوااًل ليست يف املهرجان؛ فمنها استقبال السنة، وافتتاح اخلراج، وتولية العمال، واالستبدال، »...  .2

وضرب الدراهم والداننري، وتذكية بيوت النريان، وصب املاء، وتقريب القرابن، وإشادة البنيان، وما أشبه ذلك. فهذه 
 .(146 :1914جاحظ، ) «وز على املهرجانالنري  فضيلة
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وكان من تقدمت له هدية يف النريوز واملهرجان، صغرت أم كربت، كثرت أم قلت، مث مل خيرج له من امللك صلة عند » .3
غفل انئبه تنوبه أو حٍق يلزمه، فعليه أن أييت ديوان امللك ويذكر بنفسه، وأن يغفل عن إحياء السنة ولزوم الشريعة. وإن 

عن أمره بعارٍض حيدث، فإن ترك ذلك على عمٍد، فمن سنة امللك أن حيرمه أرزاقه لستة أشهر، وأن يدفعها إىل عدو، 
 .(149 همان:) «شني على امللك، وضعة يف اململكة إن كان له. إذ أتى شيئاً فيه

شكر من أنعم عليها أو على أحٍد وكانت ملوك األعاجم كلها، أوهلا وآخرها، ال متنع أحدًا من خاصتها وعامتها » .4
منها، وتقريظه وذكر نعمه وإحسانه، وإن كانت الشريعة قد قتلته، وامللك قد سخط عليه. بل كانوا يعرفون فضيلة من 

 .(103 همان:) «ر ذلك منه، وأيمرون بصلته وتعهدهظه

ن الندماء بستارة، فكان يكون بينه الستار بني ملوك األعاجم كلها من لدن أردشري بن اببك إىل يزدجرد حتتجب ع» .5
 «من الطبقة األوىل على عشرة أذرع وبني أول الطبقات عشرون ذراعاً ألن الستارة من امللك على عشرة أذرع، والستارة

 .(27 همان:)

، فكان يقول: من كانت له منكم حاجة، فليكتبها يف رقعة، ولريفعها قبل شغلي، فأفهم ما فيها، وخيرج إليه أمري» .6
ال وعقلي صحيح، وفكري جامع. فمن سأل، يف غري هذا الوقت، حاجًة، ضربت عنقه، وهو أول من فتح هذا. وكان 

 .(27 همان:) «يرد سائالً، وال يعطي مبتدئً 

 همان:) «د إىل ابب اهلزل، فسلوا حوائجكمفكان يقول للندماء: إذا رأيتموين قد طربت، وخرجت من ابب اجل» .7

28). 

يقال إنه كان يصبح فيعلم كل شيء ابت عليه من كان يف قصبه دار مملكته من خرٍي أو شر، وميسي فيعلم كل » .8
-168 همان:) «كان عندك يف هذه الليلة كيت وكيتشيٍء أصبحوا عليه. فكان مىت شاء قال ألرفعهم وأوضعهم:  

167). 

أن يساوي الرفيع يف حق وال  تتظلم من امللوك، وال للوضيعوقال: ليس للرعية أن تنتصب من الراعي، وال للسوقة أن » .9
 .(163 همان:) «ابطل

فقالت الفرس: هذا ملك من املالئكة، جعله هللا يف صورة فرس، فبعثه لقتل يزدجرد، ملا ظلم الرعية، وعاث يف » .10
 «األرض.

 .(23: همان) «عطائهاد يف فوقع قباذ: حيسن إىل هذا الذي شكر حساانً فعل به، وترفع مرتبته، ويز » .11

فيقول له: أيها املوبذ، إنه ما من ذنٍب أعظم عند هللا من ذنب امللوك! وإمنا خوهلا هللا تعاىل رعاايها لتدفع عنها » .12
 .(160 همان:) «الظلم، وتذب عنه بيضة امللك جور اجلائرين، وظلم الظاملني...

خصمه  ئال يطمع طامع يف حيفي. فمن كان قبله حق، فليخرج إىلوقال: إين مل أبدأ بنفسي فأنصف منها إال ل» .13
 .(163 همان:) «منه، إما بصلٍح وإما بغريه

 .(163 همان:) « احلق كأبعدهم، وأقواهم كأضعفهمفكان أقرب الناس إىل امللك يف» .14

اوي الرفيع يف حق للوضيع أن يسوقال: ليس للرعية أن تنتصب من الراعي، وال للسوقة أن تتظلم من امللوك، وال » .15
 .(163 همان:) «وال ابطل

 «وكان يزدجرد األثيم إذا قال: شب بشد، قام مساره.» .16
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 «وكان هبرام جور إذا قال: خرم خفتار، قام مسارة.» .17
 «وكان قباذ إذا رفع رأسه إىل السماء، قام مسارة.» .18

 «رة.وكان سابور إذا قال: حسبك اي إنسان، قام مسا» .19

 .(119-120 همان:) «ن إذا قال: قرت أعينكم قام مسارةوكان أنوشروا» .20

م  وكانت امللوك املاضية من األكاسرة تشرب يف كل ثالثة أايٍم يوماً، إال هبرام جور واألردوان األمحر وسابور؛ فإهن» .21
 .(151 همان:) «كانوا يدمنون الشرب يف كل يوم

ويزدجرد، وهبرام، وكسرى أبرويز، وكسرى أنوشروان، وقباذ، فإهنم كانوا يلبسون القميص، فأما أردشري بن اببك، » .22
ويغسل هلم، مث يلبسونه ويغسل هلم. فإذا غسل ثالث عركاٍت مل يغسل بعدها، وجعل يف اخللع اليت ختلع على الولد 

ة إال على القراابت من أهل بيت اململك والقراابت والعم وابن العم واألخ وابن األخ. ومل يكونوا خيلعون ما قد لبسوه
 .(154 همان:) «خاصًة، ال جياوزوهنم إىل غريهم

د، فأما من كان ال ميس طيبًا ما دام جيد عبق الطيب يف ثيابه: فأردشري بن اببك، وقباذ بن فريوز بن يزدجر » .23
 .(155 همان:) «وكسرى ابرويز، وكسرى أنوشروان

ها، فباحلرى أن يعاقب من ال ذنب له. وليس بني ترك العقوبة، إذا وجبت، وعقوبة من فمن ترك العقوبة يف موضع» .24
 .(44 همان:) «يقوموا كل ميل، ويدعموا كل إقامةال ذنب له، فرق. وإمنا وضع هللا امللوك هبذه املواضع الرفيعة، ل

 .(14 همان:) «شرهاً من شره بني يدي امللك إىل الطعام، كان إىل أموال الرعية والسوقة والوضعاء أشد » .25

 .(18 همان:) «يفسد العمل، كما يفسد اخلل العسلواجلارود هذا هو الذي قال: سوء اخللق » .26

ضيٍع؛ ألنه كما أن النفس وكان أردشري يقول: ما شيء أضر على نفس ملٍك من معاشرة سخيٍف، أو خماطبة و » .27
تصلح على خماطبة الشريف األديب احلسيب، كذلك تفسد مبعاشرة الدينء اخلسيس حىت يقدح ذلك فيها، ويزيلها عن 
فضيلتها؛ وكما أن الربح إذا مرت بطيٍب، محلت طيبًا حتيا به النفس، وتقوى به جوارحها، كذلك إذا مرت ابلننت، 

 .(22 همان:)« عالقها أضراراً اتماً فس، وأضر أبفحملته، أملت له الن

 .(110 همان:) «اخلرس خري من البيان فيما ال جيبفأمر أن ينزع لسانه من قفاه، وقال: حبق ما يقال: إن »...  .28
 

 عمناب
 مکتبة لويس سرکيس. :يق امحد حممد شاکر، القاهرةحتق ،لباب االآداب(، 1354ابن منقذ، أسامة )

منصور بن احلسني، نثر الدرر، حتقيق منري حممد املدنی، مراجعة دکتور حسني نصار، اهليئة  (،1990، أبی سعد )بیاآل
 العامة للکتاب. املصرية

 ،14 جلدبزرگ اسالمی،  دائرة املعارف، مرکز بزرگ اسالمی دائرة املعارفنامه، تاج(، 1367)پزشک، منوچهر 

 .242-238ص ص

 .سخن :، به کوشش ژاله آموزگار، تهرانپیش از اسالمتاريخ ادبیات ايران (، 1376)تفضلی، احمد 

دار و  :هرسة الدکتور قصی احلسني، بريوت، حتقيق و شرح و فالتمثيل و احملاضرة(، 2003ثعالبی، ابو منصور )ال
 املکتبة اهلالل.
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 .ألمرييةاملطبعة ا :القاهرة ، احملقق أمحد زكي ابشا،التاج يف أخالق امللوك(، 1914جاحظ، أبو عثمان عمر بن حبر )
  .علمی و فرهنگی :، تهرانفهرستواره فقه هزار و چهارصد ساله در زبان فارسی(، 1367)دانش پژوه، محمد تقی 

و  36، بهار و تابستان ، ش آينه میراث، «جاحظ و کتاب التاج منسوب به او»(، 1386) رحمتی، محمد کاظم

 .412-399 صص ترويجی(، -)علمی 37

، نامه فرهنگستانمحسن شجاعی و علی بهرامیان،  ة، ترجم«نامهدرباره ترجمه خدای»، (1382) بارون ،روزن

 .15تهران، ضمیمه شماره 

 :، حتقيق عبداألمري مهنا، بريوتارربيع األبرار و نصوص األخب(، 1412زخمشری، أبو القاسم حممود بن عمر )ال
 مؤسسة األعلمی للمطبوعات.

 .اطالعات يجانی،محمد حمید يزدان پرست الرشرح توسط  ،گلستان(، 1389) سعدی

(، هبجة اجملالس و أنس اجملالس و شحذ .ت)د دهللا بن حممد بن عبدالرب النمریاإلمام ابو يوسف بن عب قرطبی،ال
 ، حتقيق حممد مرسی اخلولی. الذاهن و اهلاجسر

الدراسات ، «فی االدب الفارسی الساسانیکتاب التاج للجاحظ و عالقته بکتب اتجنامه »(، 1338حممدی، حممد )
 .67-29(، 1959، العدد األول )الربيع األدبيه

 دانشگاه تهران.  :، تهرانتاريخ تمدن ايران ساسانی(، 1331)نفیسی، سعید 

 .آشیانه کتاب :، تهرانتاج آيین کشورداری در ايران و اسالم(، 1386)نوبخت، حبیب اهلل 
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