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  نامه خانواده در قابوس
  

  ∗∗∗∗ي اسعد الساداتميدكتر مر
   مهريز يزدپيام نوردانشگاه 

  
  ده يكچ 

ـ  » نامه قابوسخانواده در «موضوع ،  ن مقاله يدر ا   قـرار  يمـورد بررس
ان شده، سـپس انـواع آن ذكـر         ي از خانواده ب   يفيتعرنخست   .گرفته است 

در  موضـوع مـورد پـژوهش،        ي  هبحث دربار  ورود به    يبرا .ده است يگرد
ل خانواده  ين گام در تشك   يكه نخست  -» ازدواج« ي  همطرح كردن پديد  ابتدا  
نش يگز ،ن چون سن ازدواجآ ل مربوط بهي مسا ي  دربارهصحبت   و -است  
  . بوده استيضرور... و سر ايده آل هاي هم ويژگيهمسر، 

 و )فرزندان مادر و و پدر(  خانوادهي اعضاي ه دربار،گري د يدر بخش 
 زنـان  ي هدرباربحث .  به تفصيل سخن رفته است،جايگاه و حقوق هر يك  

ن نوشـتار را  يگر از ايد هايي تر، قسمي كودك، جوان و پي سني ه رد  سه و
نامـه،   ه به اقتصاد خانواده در قابوس    پس از اشار   ،انيدر پا . دهد  يل م يتشك

 ي ه شده كه عبارت اسـت از خـانواد  فين كتاب معريساختار خانواده در ا  
  .كانرون همسر و نومتك همسر، پدرتبار، پدرساالر، ب، يا هسته

   .نامه  قابوس.3  ي عنصرالمعال.2  خانواده. 1  :يدي كليها هواژ
  

                                         
  استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي ∗

   11/5/1389: پذيرش مقاله                                4/3/1388دريافت مقاله 
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  مقدمه .1
كـاووس بـن اسـكندربن قـابوس بـن          ي ك ليالمعارعنـصر ي، ام نامه  قابوس ي  هسندينو
 نيتر مهم از يكي است و كتابش ياريرزادگان دانشمند خاندان زي از ام،راير بن ز  يوشمگ

الن ي به نام گي پسريعنصرالمعال. درو مي به شمار   ي اواخر قرن پنجم هجر    يكتب فارس 
د خود را در  منات ارزش يله تجرب ين وس ي او نوشته است تا بد     يشاه داشته و كتاب را برا     

 و هنرهـا و علـوم و فنـون          يل مختلـف زنـدگ    ي او را با مـسا     بگذارد و ار فرزندش   ياخت
 راجع به فرهنگ و عادات و ييبها  اطالعات گرانيحاو ،نامه قابوس. مختلف آشنا سازد

 بهـار   يملك الشعرا ) 900-898  :2ج،1369 ،صفا(. ر قرن پنجم است   ران د يآداب مردم ا  
   :سدينو يم ن كتابياي  هدربار
 و علـم    ليشت مـا  يم و مع  ي تمدن قد  ييث شناسا ي كه از ح   يميد عظ يعالوه بر فوا  «
 تمـدن  ي هد او را مجموعـ يـ ات در كتاب مـذكور منـدرج اسـت، با   ي و دستور ح  يزندگ
   )114 :2ج ،1369 ،بهار(» .ديش از مغول نامي پياسالم

 تنگاتنـگ بـا   ي، ارتباطها آنروشن است كه عادات و آداب مردم، فرهنگ و تمدن           
ر، افكـار،    كه در بستر هر جامعه با رفتـار، گفتـا          ييها  انسان دارد و    ها  آن ينظام خانوادگ 

ز، خـود  يآورند، قبل از هر چ ي مدي را پد يمختلف يها   فرهنگ ه و ذوق و هنر خود     يروح
 برگرفتـه از كـانون   يادي تا حدود زها آننش ي از نهاد خانواده هستند و منش و ب     يعضو

  . ستها آن يخانوادگ
 كـه بـه دسـت    يبـه سـبب اطالعـات    ،ده در ادوار مختلـف   ين پد ي ا ين بررس يبنابرا

محمود . د باشديار مفي بسيشناس  و مردم  يشناس  علم جامعه  ي  هتواند در حوز    يدهد، م   يم
 را از ي قرون سوم تا هشتم هجـر  يكتب ادب  ،ي انسان شناس  يمبان در كتاب    ينيروح االم 

شناسـي   مـردم كنـد و معتقـد اسـت     في مي معريرانيجوامع اسي شنا مردم منابع نيتر  مهم
ـ يتواند حق مطلب را ادا كند كه از گنج   ي م يران در صورت  يا ـ  اي هن  ين كتـب بـه نحـو   ي

كند كـه آثارشـان    ي ذكر مي را از شمار دانشمندان ليرد؛ سپس عنصرالمعا  يسته بهره گ  يشا
  )42: 1372 ،ينيوح االمر. ( استيراني منابع فرهنگ و تمدن جوامع و اقوام ايحاو

افـرادي چـون     : آمده اسـت   ،تأليف شهال اعزازي   ،در كتاب جامعه شناسي خانواده    
هبـود شـرايط زنـدگي    هايشان مملو از دستورهاي اخالقي براي ب  عنصرالمعالي كه نوشته  

: 1388 اعـزازي، .( اجتماعي به شمار مي رونـد      ي   متفكران و فالسفه   وجز خانواده است، 
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همچنين ،   آن روزگار  ي  آل جامعه  توان به الگوهاي ايده    مي ها ه اين نوشته  با مطالع  و .)13
  )48ن، هما.(ي خانواده با يكديگر پي بردارتباط آرماني اعضا

ار قابل بسط باشد و حجم مـورد        يتواند بس   يموضوع مورد بحث م   در اين پژوهش    
شود سخن    ي م ي سع از اين رو   تابد، ينمش از حد آن را بر     ي ب ين نوشتار، گستردگ  ينظر ا 

 و ي مـورد بررسـ  يا در محـدوده  ،نامه قابوس ضمناً ساختار خانواده در  .به اختصار باشد  
   .كتاب به موارد مربوط به آن اشاره شده استي رد كه در اثنايگ مي قرار يريگ جهينت
  لهاان مسيب 1.1

ي ادبي عـصر گذشـته از   ها ، يكي از كتاب نامه  قابوس شود  ميدر اين مقاله كوشش     
بـا  ،   خـانواده  گيـري   شـكل . آن مورد بررسي قرار گيـرد        مربوط به ل  ي خانواده و مسا   يدد

اي است و براي نقد و تحليل   گستردهي هازدواج پديد .گردد ازدواج مرد و زن محقق مي     
رفتـار  ،  همسر ايده آل   هاي ويژگي،  مباحثي چون سن ازدواج     طرح ،ل مربوط به آن   يمسا

ــا يكــديگر و ــ. ت داردضــرور... زن و شــوهر ب ــس از بررســي كلي ــدگاهي هپ هــاي   دي
جايگـاه و     چون اعـضاي خـانواده،     المعالي نسبت به موضوعات مرتبط با خانواده      عنصر

 نوع ،در پايان ...تأمين اقتصادي خانواده و، جوانان و پيران كودكان، زنان،،  حقوق هريك 
  .گردد  معرفي مينامه قابوسخانواده در 

  ت پژوهشسواال 1 .2
  لمعالي راجع به ازدواج و سن آن چه نظري دارد؟عنصر ا -
   مادر است يا پدر؟ي هتخاب همسر براي فرزند به عهدان -
  ي همسر ايده آل چيست؟ها ويژگيبا چه كسي بايد ازدواج كرد و  -
  رفتار زن و شوهر با يكديگر چگونه بايد باشد؟ -
  وردارند؟پدر و مادر و فرزندان هر يك از چه جايگاه و چه حقوقي برخ -
جـوان و پيـر چگونـه    ،  سـني كـودك  ي هدگاه عنصر المعالي نسبت به سـه رد  دي -
  است؟
   كيست؟ي هين اقتصادي خانواده بر عهدتأم -

   هدف تحقيق1 .3
  .نامه قابوسآشنايي با ساختار خانواده و نوع آن در 
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  قيتحق روش 1 .4
 از نـوع   آنت اطالعـا يل محتوا و روش گـردآور ي تحليفينوع توصق از   ين تحق يا
  .است يا هناكتابخ

  
  ف خانوادهيتعر. 2

.  از خانواده ارائه شده استياديف زي تعار با،متفاوت يها ، با نگرشييها در كتاب
خـانواده،  «: شـود  يرسد اكتفا م يتر به نظر م عاز همه جام ك نمونه كهي به ذكر جا نيادر  

ـ ،  ي، اقتـصاد  يستي است با ابعاد گوناگون ز     ي اجتماع يواحد  و جامعـه  ي، حقـوق يروان
 ». است ي از اوضاع اجتماع   ي جامعه را در خود دارد و انعكاس       ي كه عناصر اصل   يشناخت

  ) 136 :1370 ،يساروخان(
Family  بـه  معادل آن ي  هن مشتق شده و كلم    ي الت ي ك كلمه ي از    خانواده، ي به معن 

ـ   » Economics« ي هاست كه كلم  » Oikonomia «يونانيزبان   ات از يد اقتـصا يبـه معن
ـ  اول، خـانواده را    ي  هان در وهل  ينيشيانگر آن است كه پ    يآن گرفته شده و ب     ك سـازمان  ي

  )28-27 :1374 ،ينجات. (دانستند ي مياقتصاد
جا  تواند تا آن يز اشاره دارد و مين آنان ني به روابط ب، خانواده عالوه بر افراد   ي  هواژ
ا دارا   ،ستنديـ خانـه ن   د كه هـم   ريشاوندان را دربرگ  ياز خو  يا  ابد كه سلسله  يوسعت   ي امـ 

  ) 18:1370 ،ن سگالنيمارت (. هستندي مشتركيراث آبا و اجداديم
  

  انواع خانواده. 3
ـ در ا . انـد   از خانواده ارائه داده    يمختلف يها  يبند مينظران، تقس  صاحب ن نوشـتار،   ي
 در رنـد و  دايشتريت بي پرداخته شود كه عمومي به موارد  ها  آنان  يشود از م    يكوشش م 
،  اسـت ي كه متعلق بـه قـرن پـنجم هجـر     را نامه  قابوست انطباق با مطالب     ي قابل ،ضمن

  .دنداشته باش
 . گستردهي هو خانواد يا  هستهي هخانواد : در اساس بر دو نوع استينظام خانوادگ

  )25:1383 ،بهنام(
  يا  هستهي ه خانواد1. 3

ـ ا. شـود  ي مـ لي چند تـشك يا فرزندان يو احتماالً فرزند    از زن و شوهر      ن خـانواده  ي
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ـ  آن از طريمات اساسـ يتـصم . كند ي مين زندگيا اقوام زوج  ين  يمعموالً جدا از والد    ق ي
  )1420:1370 ،يساروخان. (شود ين اعضا اتخاذ ميتبادل نظر ب
ـ ار رايبـس  يا دهي پديدر تمام جوامع بشر يا   هسته  ي  هخانواد ج اسـت و همـواره   ي

ن ي بـ ي و روابط عاطفيهمسر  زوج جوان، تك   ي برا اقامتگاه مستقل . ر بوده است  يگ عالم
  )20:1383 ،بهنام. (ن خانواده استياهاي  يژگي وپدر و مادر و فرزندان از

شـود كـه امكـان آن     يخوردگان مراقبت م  از سال  ين نوع خانواده، در صورت    يدر ا 
  ) 385: 1380 ،كمالي خانقاه ويعسكر (.وجود داشته باشد

   گسترده  ي ه خانواد2. 3
) 137:1370،  يسـاروخان  (.كننـد   ي مـ  يگر زنـدگ  يكدين نسل با    يدر درون آن چند   

 هـا   آن از در اعضا مجبورنيخوردگان است و سا  ن نوع خانواده با سال    ي در ا  يريگ ميتصم
  )369:1380 ،كمالي خانقاه ويعسكر (.اطاعت كنند

اگون بـه   گونـ يارهـا ي معي مذكور، امروزه خانواده را بر مبنـا    يبند ميعالوه بر تقس  
 يها توان خانواده ي م،نيبا در نظر گرفتن نوع د. كنند يم ميز تقسي نيگريانواع مختلف د
 است كه   يگريا عامل د  يجغراف. گر بازشناخت يكديرا از   ...  و   يهودي ،يحيمسلمان، مس 

براساس نوع . شوند يز ميگر متمايكدياز ...  و ييقاي، آفرييايآس يها  آن خانوادهيبر مبنا 
ـ ، نـوع اقامتگـاه و ن      ي اقتـدار  - يشاوندي، خو ي فرزند -، پدر و مادر     ييزناشوروابط   ز ي

 -يتبار ر، پدي چندهمسر-يتك همسر يها ب با خانوادهي به ترتر، انتخاب همس ي هويش
 و درون 3ي نومكــان-ي مادرمكــان-ي، پـدرمكان ي مادرســاالر-ي، پدرســاالر2يمادرتبـار 
  )27-26:1383،مبهنا. (مي مواجه هست4ي برون همسر- يهمسر

  . خواهد شديان مقاله معرفي در پا،نامه قابوسقابل ذكر است نوع خانواده در 
  

  ازدواج :ل خانوادهيتشك. 4
ست يست و ششم و ب    يدر باب ب  . رديگ  يكانون خانواده با ازدواج زن و مرد شكل م        

 هـا  آنل مربوط به ازدواج صحبت شده اسـت كـه از خـالل         ي از مسا  نامه  قابوسو هفتم   
همـسر   يها يژگي راجع به سن ازدواج، انتخاب همسر، و يد عنصرالمعال يتوان به عقا    يم
  . برديپ... ده آل ويا
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  سنّ ازدواج  1. 4
 بـه او  ي خداونـد پـسر   در صـورتي كـه    كند    يه م يشاه توص  الني به گ  يالعمعنصرال

 دارد،» ييصـالح و كدخـدا   سـر « نگاه كند اگر ،دن به سنّ بلوغيت كرد، پس از رس   يعنا
 سن ي عنصرالمعال ،نيبنابرا. ن خواستنش كند وگرنه صبر كند تا پسر بزرگ شود         ر ز يتدب

 باشد و بتواند ي كه اهل زندگ  يداند در صورت    يازدواج اوالد ذكور را همان زمان بلوغ م       
ـ ر ا يدر غ . ديت برآ يولو مس ي  هاز عهد  فتـد تـا   يق بيـ د بـه تعو   يـ زمـان آن با    ،صـورت  ني

چون بزرگ شـود جهـد آن       « :ديگو  ياما در مورد دختر م    . د شود يپسركامالً بزرگ و رش   
جـا كـه    و آن) 137 -136 :1378عنصر المعالي،(» يش دهيكن كه هر چند زودتر به شو    

 بود كـه زن از      يد كه دخترك  ينبا... « :ديگو  ي م ،راند ي م  سخن يدر انتخاب زن به همسر    
» .ده و تمام و عاقلـه باشـد  ي رس يد كه زن  يبا... د خواست نه از بهر طبع     ي با ييبهر كدبانو 

  ) 130 ،همان(
د حـداقل بـه سـنّ     ي ازدواج با  ي، دختر و پسر برا    نامه  قابوسن از نظر مؤلّف     يبنابرا
پسندد  ي مل راي شوهردادن دختر تعجيكاووس برايرسد ك  يبه نظر م  . ده باشند يبلوغ رس 

ـ  ه را به منظور انتخاب    ين قض يتأمل در ا   ، پسر ياما در انتخاب همسر برا      كـدبانو و    ي زن
  .دهد يح ميكامالً بالغ و عاقل ترج

  انتخاب همسر 2 .4
 و اگر دختر يده ياما اگر پسر را زن هم« :ديگو ي خطاب به پسرش م    يالعمعنصرال
گانگـان خـواه كـه بـا     يش وصلت مكـن و زن از ب يشاوندان خوي با خو  ي ده يرا به شو  

ند، پس زن ان و گوشت توشان خود خوي ا ،ي و اگر نكن   يش اگر وصلت كن   يقرابات خو 
ش يگانـه را خـو  ي و بيله كـرده باشـ  يش را به دو قبي خوي هليگر خواه تا قبي دي لهياز قب 
 ، همـان (» . معونـت كنـان باشـند   تو را دو باشد و از دو جانب  يكيده تا قوت تو     يگردان
136(  

ـ  پسر كه پدر باي است برا ي حقّ نامه  قابوسج فرزند پسر در     يتزو  :د آن را ادا كنـد ي
 ي هدربـار ) 136 ،همان(» .يز گزارده باشير زن خواستن كن و زنش بده تا آن حق ن يتدب«

  .ل كندين امر تعجيد در اين گفته شد كه پدر باي از اشيز پيدختر ن
ياد آور د يالبته با. ميج فرزندان هستي پدر در تزو ي، شاهد نقش اساس   نامه  قابوسدر  
ـ  اقـدامات ح نيتر  ممه از يكي قن در تحقّ ي حضور والد  شود كه  ـ يات ي بـه   ، ازدواجيعن
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 نه چـشم ين زمين در اي نقش والد،راني اي ه حضور خرد و تجربه است و در جامع     يمعن
بـه   دتر تجد  كه كمي مخصوصاً در نقاط   -يراني ا ي   كه هنوز خانواده   ي به طور  ؛ر است يگ
. دانـد  يد م فرزند خويف خود را انتخاب همسر برا     ي از وظا  يكي –دا كرده   ي راه پ  جا  آن
ن ي گاه بر سعادت زوجيرد و حتّيگ ي مورد توجه قرار مي مصالح اجتماع،طين شرايدر ا
 از نقش مـادر در    نامه  قابوسقابل ذكر است در     ) 36:1370يساروخان. (ابدي يت م يارجح

  . استامدهيان ني به مينه صحبتين زميا
ـ  ا يگر در سخن عنـصرالمعال    يد ي  نكته ج يرا از تـزو شـاه   النين اسـت كـه او گـ   ي

 آمده يني اثر روح االمي انسان شناسيدر كتاب مبان. دارد ي مشان بازيفرزندان خود با خو 
ـ  ادي ه در هم، اعصار و مناطقي ه، در هميانسان ي هفرد به عنوان عضو جامع « :است ان ي

كان منع شده يشان و نزدياز خو يا  از ازدواج با عده   ، مراحل تمدن  ي  هيو نژادها و در كل    
روح  (».نديگو  ي م "يبرون همسر "ن را   ي مع ي  هرين اجبار به ازدواج خارج از دا      يا. است
ـ ا« :ديـ گو يمؤلّف كتاب در ادامه م  ) 166- 165:1372،  ينياالم ت عـالوه بـر   يـ ن ممنوعي

 يمردم شناسـ  يها هي كه نظرياني، گاه به صورت اندرز و ب يني و د  يح اعتقاد يقواعد صر 
زن از « : رايالعمن عبارت عنصراليسپس ا» . آمده استيسات فاريكند در ادب يد مييرا تأ
  )167 ،همان. (كند يبه عنوان شاهد مثال ذكر م» ...گر خواهي دي هليقب

 ،ن امـر يـ سـازد كـه در ا      يگانگان روشـن مـ    ي به وصلت با ب    يالمع عنصرال ي  هيتوص
 ققگونه ازدواج مح   نين مورد نظر است كه با ا      ي زوج ير از سعادتمند  ي غ يگرياهداف د 

ه تبديل بيگانه به    ب،   در اين توصيه به گيالن شاه      نامه  قابوسكه صاحب    ؛كما اين گردد يم
 هنگـام  يابد وفرزندش قدرت بيشتري ، انديشد تا با ازدياد افراد فاميل      قوم و خويش مي   

ز ياري خويشاوندان سببي  ا، بتواند عالوه بر خويشاوندان نسبي،بروز مشكالت احتمالي  
  .ددمند گر نيز بهره

ار ي كه خانواده قدرت بسي معتقدند در جوامع  ي عموم ي مؤلّفان كتاب  انسان شناس    
ار مورد ي بسياسي و سيازات اقتصاديكند، در ازدواج كسب امت يدارد و اعضا را كنترل م   

  ) 389: 1380 كمالي، خانقاه ويعسكر(. رديگ يتوجه قرار م
  آل  دهي همسر ايها يژگيو 3 .4

ـ   « :كند  ين سفارش م  ي همسر به پسرش چن    كاووس در انتخاب  يك  ياما چـون زن كن
زن، . رنـد ي معـشوقه گ ،ييكوي زن مكن كه به نييكويت نيطلب مال زن مكن و طلب غا      
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سا و شرمناك و كوتاه دسـت و  دوست و پار يد و كدبانو و شوين با يد  و پاك  ي رو كپا
ـ تـر از خو   زن محتـشم اما... ك بوديد كه باشد تا ن  يز نگاه دارنده با   يزبان و چ   كوتاه شتن ي

گـر  ي دي كرده مخواه تا در دل او جز مهـر تـو مهـر كـس    ي شو،يابيزه يمخواه و تا دوش   
گرش نباشد و از دست    ي د يك گونه باشند، طمع مرد    ي مردان   ي  نباشد و پندارد كه همه    

  ) 130-129:1378 عنصر المعالي،(» ...زيدار و ناكدبانو بگر دست و زفان دزن با
ن گونـه سـخنان     ي در ا  ي عنصرالمعال ينگر  و واقع  يانت، پختگ يت، د اسيت، س يدرا

 كه در انتخاب زن به دنبـال مـال و          ييها  آن اما ممكن است مطلوب   ؛  كامالً آشكار است  
ـ  كـرده بـا دال  يزه را بـر زن شـو    ي دوشـ  ياو برتـر  .  نباشـد  ،ل او هستند  يبد يجمال ب  ل ي
ـ      محتشم جا كه از انتخاب زن     كند و آن    يه م ي توج يشناخت روان ن زن  يتر از شوهر همچن
  .  شوهر بر زن دانستي ه او را حفظ سلطي هزيتوان انگ ي مدارد، ي مدراز بر حذر زبان

زه باشـد   ياگر دخترت دوش  « : دارد ييها  هيز توص ي انتخاب داماد ن   ي برا يعنصرالمعال
 گـاه  آن» . بنـدد يز دل در وي ني بندد، شو  يزه كن تا چنان كه زن دل درشو       يداماد دوش 

ن امـر ذكـر   يـ د اييـ در تأرا ) ع(ن يزدگـرد بـا امـام حـس    يدختر ماجراي مشهور ازدواج    
عمر خطاب دسـتور داد او       بانو اسير اعراب گرديد،    اند هنگامي كه شهر    نقل كرده :كند  يم

با ذكر حـديثي از رسـول       ،)ع( حضرت علي    ،امير مؤمنان .را چون ديگر اسيران بفروشند    
ـ   ي  دختر يزدگرد را به خانه     .رداز اين كار منع ك    ،او را )ص(اكرم د تـا شـوهر    سلمان بردن
 ،سـادات عـرب   ي مـشاهده او را بر منظري نشاندند تا با  ،  بانو به در خواست شهر   .دهند  

ديـدن جمعـي از مـردان عـرب از جملـه      پـس از  بانو  شهر .يكي را به همسري برگزيند  
امام حـسين را     همچنين عمر،  )عليهم السالم (حسن بن علي وحسين بن علي        ،)ع(علي
شوي من اين بايد كه باشد كه دختر دوشيزه را شـوي           « :گفت و  شوي برگزيد   عنوان به

پـدر گـيالن    )138،همان( ».ام و او زن نكرده است من هرگز شوي نكرده    دوشيزه بايد و  
 مده كه دختر يرو ن و دختر به مرد زشتي گزيرو كوياما داماد ن« :ديگو يدر ادامه مشاه 

 يد كه داماد پاك روي پس با. بودي را بدنامي و شوتو را ؛ ننهديشت رودل بر شوهر ز
ش ي چنان كه تو نان و نفقات دختر خو؛ باشدييار كدخدا يصالح و با بس    ن و با  يد و پاك 

د كه داماد از تو فروتر بود هـم بـه   ياما با. خواهد بودنو چون  كه از كجا و از چه       يدان
ستر  راحت و باه  تا دخترت بير كند نه تو به و به تو فخينعمت و هم به حشمت تاو    

شتر مطلـب و دختـر فـروش    ي بيزي چ ي از و  ،ن آمد كه گفتم   يد و چون چن   ي ز يو بزرگ 
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 بذل كـن  يچه دار  تو آن. آرديش به جا ي مروت خو  ،مباش كه او خود اگر مردم باشد      
  ) 138 همان،(» .مي عظي كن و برهان خود را از محنتيو دختر خود را در گردن و

ـ  داماد باين است كه از نظر عنصرالمعال  يز ا ي مطلب تعجب برانگ   جا  نيادر   بـا  يد زي
ـ  بهره دارد    ييبايز از ز  يست متقابالً دختر ن   يندانسته   كه   يباشد در صورت   ـ . ا نـه ي ش از يپ

  . زن بازداشته بود ييبايت زيپسر را از طلب غا ،نيا
تر را به شايستگي در نظـر  لح دخمصا،  در انتخاب داماد ايده آل  نامه  قابوسصاحب  

 يشمرد و معتقد اسـت بـرا   ي م داماد الزمي را برا يريپذ تيولانت و مسؤ  ياو د . گيرد مي
 از ي و اجتماع  يت اقتصاد يد از نظر موقع   يش او، شوهر دختر با    يحفظ مقام دختر و آسا    

  . دارد ي م گزاف از داماد بازيربهايه و شيتر باشد و از طلب مهر نييپدرش پا
  گريكديفتار زن و شوهر با ر 4 .4

به د كه ي عمل نمايا  به گونهيدهد در زندگ ي مكاووس بن اسكندر پسر را اندرزيك
اگرچه زن مهربان و «. رديقرار نگ - باشد ي اگرچه همسر خوب– زن ي هطري تحت سيكلّ

ر فرمان  يشتن را در دست او منه و ز       يباره خو  كي تو   ، تو باشد  ي  هدي و پسند  يرو خوب
ـ انـد مـرد با     معتقـد اسـت اگرچـه گفتـه       او  ) 130-129 ،همان(» اشاو مب  د چـون رود    ي

ار امـوال  ي رفتار كند كه اختيد زن طور  ياما نبا ،  سخاوتمند باشد و زن چون بند مانع آن       
زنند چرا كه  رت زنان را دامن     يد مردان غ  ينباگر آن كه    يد. رديدر دست گ   يكلّه  مرد را ب  

  )130،همان(».و باك ندارند... هالك كنندار مردان را يرت بسيزنان به غ«
بـه  ، ضمن در نظر داشتن حفظ اقتدار مردان در زنـدگي          عنصر المعالي در اين جا،    

بم شخـصيت زنـان    و  زيربهاو به خوبي . زنان توجه داردپذير آسيب حساس و  ي  روحيه
  .دارد  از تحريك غيرت آنان برحذر ميروي از اين ؛آگاه است
 و يياما چون زن را رشك ننمـا « : استي عنصرالمعال يي طال  مطلب سخنان  ي  هادام

مـادر و  ، از  يكو دار ي را ن  ي و ، داده بود  تو را  ي تعال ي بدانچه خدا  يه نباش سيكو د يبا و 
ن ايـ در پا » .كـس مـدار    تر  دوست يرا از و  شتن  يتر بود، خو   پدر و فرزند تو برتو مشفق     

 مردان با ي هگاه دارد و از مراودرت را نيخواهد شرط غ ي از فرزند م،ست و ششميباب ب
  )131-129 ،همان. ( كنديريزنان خانه جلوگ
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   خانوادهياعضا. 5
ـ  اول يكننـد اعـضا     يگر ازدواج مـ   يكدي كه با    يزن و مرد   ل ي خـانواده را تـشك     ي  هي

ـ  عنوان پدر و مـادر را پ ،كه صاحب فرزند شدند ن زن و شوهر پس از آني ا.دهند  يم دا ي
 نامـه  قابوس در ، سپس فرزندان   و گاه پدر و مادر   يت و جا  يموقع،  اين مجال در  . كنند  يم

  .گردد بررسي مي
  پدر و مادر  5. 1

مؤلّـف  .  به شناخت حق مادر و پدر اختصاص دارد       نامه  قابوسباب پنجم از كتاب     
 بر فرزند واجب اسـت پـدر و   ،درن، به حكم خ   ينظر از د    صرف  كه   ده است ين عق يبر ا 

اهللا واطيعوا عوا ياط «ي هيند و در آي اوي سبب هستها  آن چرا كه ؛مادر خود را احترام كند
. دانـد  ياالمـر را پـدر و مـادر مـ      ا   منظـور از اولـو     ،)59/نساء(» األمر منكم  يلواالرسول و 
ن يت حقوق والديانگاران در رعا عقوبت خداوند نسبت به سهلاز ، پسر را يعنصرالمعال

 رفتـار كنـد كـه توقـع دارد     هـا   آن بـا   يا  گونـه كند به     يدهد و به او سفارش م       يار م ذان
 ،شتر فرزندي هرچه ب كهن باور است  يكاووس بر ا  يك. نده با او رفتار كنند    يفرزندانش در آ  

گـردد و   ي مـ ن اسـتجابت  ي در حق او زودتر قر     ها  آنر  ي خ ين را حرمت نهد، دعا    يوالد
 ي پدر و مادر براان، فرزند را از طلب مرگيدر پا. شود يز حاصل مي خداوند نيخشنود
  مقـدر يروزبـه عنـوان   چـه    آن،را به اعتقاد اوي ز؛دارد ي م راث بر حذر  ي به م  يابي دست
  ) 26-24:1378عنصر المعالي (.ديخواهد رس ها آن مرگ ي ب،است

ن هر دو در يان آمده، اي از پدر و مادر سخن به منامه قابوس كه در يدر تمام موارد 
 اين عبارت  ذكرجايي براي تبيين مطلبي بهشاه در  النير گ اما پد؛ف قرار دارنديك رد ي

ايـن مطلـب در بـاب    )263 ،همان(» !ستيچون پدر نباشد به از مادر ن    « :شود  ميمتوسل  
 غريـزي و   ي   عقـل را بـه دو گونـه        ،چهل و چهارم كتاب مطرح شده اسـت كـه در آن           

و بـه پـسر     خوانـد  مكتسب را دانش مي    عقل غريزي را خرد و     :مكتسب تقسيم مي كند   
 ي بـه گفتـه    .كند مكتسب را با غريزي قرين سـازد تـا بـديع الزمـان گـردد        سفارش مي 

ايـن بـه    بر توان آن را آموخت،بنا ت و نمي خداوند اسي عقل غريزي هديه   المعالي، عنصر
 چه بهتر وگرنه الاقل براي ، خداوند عقل غريزي را به تو عنايت كرد  اگرگويد   فرزند مي 
درسـتي   در پايان بـراي اثبـات  .قل مكتسب نهايت كوشش خود را به كار بند      فراگيري ع 

ايـن عبـارت    گفتني است .مي پردازدياد شده به ذكر عبارت  ،خود به وجه تمثيلسخن  
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:  از جمله مشهور است كه مـي گوينـد  ؛ نظاير فراوان دارد،گونه در ادبيات و فرهنگ   مثل
 :گويد رو نيز در ديوان اشعارش مياصر خسن .كه نيست با زن پدر بايد ساختمادر

  

ــركبم    ــس م ــر ب ــب، خ ــدارم اس ــر ن   گ
  

  ر ور نيــابم خـــز، در پوشــم گلـــيم    
  

  )195:1370 ناصرخسرو،(
  فرزندان  5. 2

 پـرورش او  ي هوي حقـوق فرزنـد و شـ   ه دربـار نامـه  قـابوس ست و هفتم   يدر باب ب  
  .صحبت شده است
ت كـرد، ابتـدا   يبه او عنا يكند اگر خداوند پسر ي به فرزند سفارش م    يعنصرالمعال

گان عاقـل و    يكه به دا   دوم آن «) 132 :1378،عنصر المعالي  (.ندي او برگز  يكو برا ي ن ينام
شمندانه اسـت چـرا     يار اند ي بس ي عنصرالمعال ي  هين توص يا) 132 ،همان(» .مهربان سپارد 

فه د عقل داشته باشد و هم عاط     ي هم با  ،رديگ  ي را بر عهده م    يكه پرورش طفل   يا  هيكه دا 
  .ستي ني كافييبه تنهاها  نيك از اي و وجود هر

، يشه، آمـوزش سـواركار    يم قرآن و فضل و هنر و پ       يتعل) ختنه كردن (سنّت كردن   
او ) 134-132 ،همـان  (. اسـت يگـر عنـصرالمعال  يد يها هياز توص...  و شنا و    يراندازيت

ن يابرابنـ » .شيكودك علم و ادب و هنر به چوب آموزد نـه بـه طبـع خـو        «معتقد است   
 امروزه بـه  )134 ،همان(» . شفقت مبر ،م مر او را بزنند    ياگر معلمان از بهر تعل    « :ديگو  يم

ا  براي تعليم كودك مردود است؛    ،  اين شيوه كه در گذشته معمول بوده      كار گيري    آن  امـ 
 رفتار بـا كـودك   ي  هوياست او را در ش    يت و س  يدرا،  آورد ي م ن مطلب يا ي  ه دنبال  در چه
 آموزگـار را در نظـر   يماي اگرچـه سـ  ؛سازد يت و مقام پدر روشن م    ي حفظ شخص  يبرا

  : سازد يند ميطفل ناخوشا
 بـه  ؛ را مـزن  يش و ي، به دسـت خـو     ي در خشم شو   ي كند و تو از و     يادب ياگر ب «

 اما ؛ نمانديتو اندر دل و ي هني كردن تا كيشان را فرمايمعلمانش بترسان و ادب كردن ا 
) 134 ،همـان (» .م از تو ترسان بـود  يرد و دا  ي خوار نگ   را توشه صبور باش تا     ي هم يبا و 
؛  ادب آمـوختن و فرهنـگ دانـستن اسـت          ، نـان فرزنـد     كه ن باور است  يكاووس بر ا  يك

 آورد و بـه پـسر خـود ادب      ي را بـه جـا     يخواهد شرط پدر    ين از فرزند خود م    يبنابرا
 ،همـان . (شـد نداشـته با » ه خـرد يـ چ ما يه «يباشد و حت  » يبدروز فرزند « اگرچه   ؛آموزد
134-135(  
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 فرزنـد را از نظـر دور   ين مـال  ي تـأم  ي   مـسأله  نامه  قابوس صاحب   ،ها نيعالوه بر ا  
از يسازد تا مبادا فرزند به سبب ن يز معطوف مين امر نيشاه را به ا الني توجه گ ونداشته،

 از سويك شغل را ي يريان لزوم فراگيدر پا ) 134 ،همان. ( مرگ پدر را آرزو كند     ،يمال
  )135 ،همان. (شود يادآور ميسر پ

گونه  اين، دت كري به او عناي كه خداوند دختريشاه در صورت النيگعملكرد  و اما   
كـو بپـرور و چـون    يگان مـستور سـپار و ن    ي را به دا   ي و ،ت باشد ياگر دختر «: بايد باشد 

 يري ولكن دب؛اموزدي ب،عت استيچه در شر بزرگ شود به معلم ده تا نماز و روزه و آن       
 كـه دختـر     يش ده ياموزش و چون بزرگ شود جهد آن كن كه هرچند زودتر به شو            يم

ه وسلّم يعل...  ايعت ما صلّيا به گور كه صاحب شري به يا به شويببود نابوده به وچون 
رحمت بـاش  به  وي  تست مادام بري ه اما تا در خان   "دفن البنات من المكرمات   " :ديگو

ـ  ا،ند كه پسران اگر پدر ندارنـد  ر مادر و پدر باش    يكه دختران اس    يشان بـه طلـب شـغل   ي
 نخست در وجـه     ،يچه دار   آن ؛چاره بود يشتن توانند داشت، دختر ب    يتوانند رفت و خو   

» .ي برهـ ي كـن تـا از غـم و       ي را در گـردن كـس      ي بساز و و   ي كن و شغل و    يبرگ و 
  )137،همان(

هـاي   بـه تفـاوت  ، عنصر المعالي در سخن گفـتن راجـع بـه فرزنـد پـسر و دختـر         
براي پسر يادگيري فنوني     .شخصيتي و نيازهاي متفاوت اين دو جنس توجه كرده است         

در آن زمـان بـه سـبب شـرايط          .تيراندازي وشنا را توصيه مـي نمايـد        چون سواركاري، 
جـا كـه مـرد       همچنـين از آن    فراگيري اين فنون براي پسران الزم بوده اسـت؛        ،  زندگي
اي   پـسر شـغل و حرفـه   كند كه حتمـاً فرزنـدِ   كيد مي بر اين امر تأ   ،آور خانواده است   نان

در مـورد دختـر بـا توجـه بـه       .بياموزد تا در آينده بتواند از آن طريق كسب درآمد كنـد   
 توصـيه  ،هايي كه در آن روزگار براي اين جنس وجود داشـته  و محدوديت ها    حساسيت

ـ     رسد به نظر مي   .مي كند تنها علوم شرعي را بياموزد       ه سـبب فرهنـگ      عنصر المعـالي ب
 نبـود او را تـرجيح مـي داده    و حاكم بر آن دوره چندان دوستدار جـنس دختـر نبـوده،         

 دهد اگر صاحب دختري گرديد تا زماني كـه      گيالن شاه را اندرز مي     ،با اين وجود  .است
نگراني او نسبت به دختر و سرنوشت . اوست با مهرباني با او رفتار كند     ي   در خانه  دختر

ت چرا كه به اعتقاد او جنس پسر حتي اگر پدري هم بـاالي سـرش              او بيش از پسر اس    
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از .شغلي براي خود دست و پا كند    بكشد و    مي تواند گليم خود را از آب بيرون          ،نباشد
كنـد ابتـدا اسـباب ازدواج دختـر را فـراهم سـازد و از         اين رو فرزندش را نصيحت مي     

يـا او  بهتر است  ه دختر دارد،كسي ك  او، ي  به عقيده  .هاي احتمالي جلوگيري كند    يبآس
او در تأييـد سـخن خـويش حـديثي از      .را هر چه زودتر شوهر دهد يا به گور بـسپارد        

در معنـي ايـن     «: ايـن حـديث مـي نويـسد        ي  دهخدا درباره .نقل مي كند  )ص(پيامبر اكرم 
 : 2 ج1374دهخـدا، (».سـت  ا به شـوي دادن آنـان    ،اند كه مراد از دفن بنات      گفته حديث
دختـر نـابوده بـه و       « :كنـد   يم ين برداشت را نف   ي احتمال ا  يعنصرالمعالرت  اما عبا )627

ح قـرآن و   يث را مخـالف بـا صـر       ين حد يدهخدا ا » .ا به گور  ي به   يا به شو  يچون ببود   
  )371: 1378 عنصر المعالي، :ك.ر (.داند ي ميساختگ

  
  نامه قابوسزنان در . 6

ن يامـده اســت وســخنا  زنـان ســخن بـه ميــان ن  ي دربــارهنامــه چنـدان   در قـابوس 
 زن به عباراتي كوتاه در موضوعات گوناگون كه در كتاب پراكنده  ي  المعالي درباره  عنصر

 پسر را از جنگ وستيزه با مردم ،پدر گيالن شاه در باب سيزدهم   .است محدود مي گردد   
  بل كـار زنـان    ؛ست ا جنگ كردن نه كار محتشمان    «كه به اعتقاد او    چرا بر حذر مي دارد؛   

عبارت ياد شده نشان مي دهـد كـه از نظـر صـاحب               )79،همان( ». كار كودكان  ست يا ا
 زنان از شخصيت اخالقي و اجتماعي متعالي برخوردار نيستند از اين جهت        ؛نامه  قابوس

و با زنـان و كودكـان در     «:در جايي ديگر مي گويد     .چون كودكان ستيزه جويي مي كنند     
انـد بـه    ان تكامـل نيافتـه   چند، ذهنينظرز همچنين ا )241،همان( ».معامله فزوني مجوي 

 ،در بـاب سـي و شـشم       .چون كودكان فريب داد   آنان را    ،طوري كه مي توان در معامله     
پـس كودكـان و زنـان       «: همانند هم دانسته اسـت     ، لطافت طبع  نظرزنان و كودكان را از      

ه شـوي و زنـي را كـ         زن بـسيار   ،در دو عبارت ديگـر    )194 ،همان( »تر باشند  لطيف طبع 
ر سخني  المعالي د  عنصر) 119-118،همان( . مورد مذمت قرار مي دهد     ،خواهد طالق مي 

ده خـصلت   «: از مجالست بسيار با زنان نهي مي كنـد         ،كند كه از قول يك حكيم نقل مي      
  ) 150،همان(».با زنان بسيار نشست و خاست مكن و:...پيشه كن تا از بال رسته باشي

دختـر عـم مـادر    (له الدو  زن فخر، مدح قرار گرفته موردنامه قابوستنها زني كه در   
ي او در مدت سي و انـد سـال سـخن             از پادشاه  ،است كه صاحب كتاب   )المعالي عنصر
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 )146،همان.(ستايد زاهده و كافيه مي راند و او را به صفات عفيفه، مي

  
 نامه قابوس سني در ي سه رده. 7

پدر، مـادر  (گاهشان ي توجه به جا خانواده بايكه از اعضا  عالوه بر آن يعنصرالمعال
ز سخن گفتـه اسـت   ير نيجوان و پ   ، كودك ي سنّ ي  ه از سه رد   ،صحبت كرده ) و فرزندان 

ن بحـث راجـع بـه    ي بنابرا؛ك خانواده هستندي از ي خود عضو ،شك افراد هر رده    يكه ب 
  . ستيارتباط با موضوع مورد پژوهش ن يآنان ب

  كودكان  7. 1
 امـروز  ي در جامعـه «: آمده است ، اثر شهال اعزازي   ،وادهشناسي خان  در كتاب جامعه  

ــد   ــسياري دارن ــت ب ــش و اهمي ــان نق ــين  ؛كودك ــته چن ــه در دوران گذش ــالي ك  در ح
  )132: 1388اعزازي،(».كودكان از لحاظ اجتماعي نيز ارزش خاصي نداشتند...نبود

 نـي، ي ذههـا  ويژگـي  غالبـاً بـه   ، درباره كودكان آمدهنامه  قابوسهايي كه در     عبارت
 در خانواده و جامعـه كـم   ها آناشاره دارد و از نقش  ها آناخالقي و شخصيتي     رفتاري،

 خطاب به گيالن ،المعالي در باب ششم از كتاب خود عنصر .تر سخن به ميان آمده است
 زود شـاد و انـدهگن مبـاش كـه ايـن فعـل كودكـان               ،از بهر نيك و بـد     « :گويد مي شاه
نـسبت   هـا  آنجويي را به   جنگ و ستيزه ،در جايي ديگر   )32:1378،المعاليعنصر(».باشد
جا كه از حمـل سـبوي        نآ ،ابوالسوار المعالي با امير  در ماجراي عنصر  )79،همان.(دهد مي
، دهـد كـه گذشـتگان       امير نشان مـي    ي  هلِ زنان در گرگان سخن مي رود،گِ      به وسيله آب  

تـوان بـه     و مي نيافته تكاملدانستند كه از لحاظ عقلي       باور مي  كودكان را موجوداتي زود   
ست چرا بايد كه با  افالن مردي برجاي«: دروغ گفت يا دستشان انداخت ها آنراحتي به 

 نامـه  قابوسدر  موارد ديگري نيز )43،همان(».من سخن چنان گويد كه با كودكان گويند       
دوسـت را زود  «:ذكاوتي كودكـان حكايـت مـي كنـد         از نقص عقل وبي    وجود دارد كه    

سـت و   اوان كرد اما دشمن را دوست گردانيدن مشكل بود كه آن كار كودكـان          دشمن ت 
 ».با زنان و كودكان در معاملـه فزونـي مجـوي           و«)؛107،همان(».اين كار پيران عاقل بود    

 .المعالي در جايي از كتاب به طبـع لطيـف كودكـان اشـاره مـي كنـد                 عنصر)241،همان(
  )194،همان(

درايـت و   المعالي كودكـان از عقـل،   نظر عنصر  چه از  توان گفت اگر   در مجموع مي  
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گيري  اما جاي خرده    تابع احساسات خود هستند،    نيستند و قدرت تمييز كافي برخوردار     
 بـا برشـمردن    نامه  قابوسكند و صاحب     ه شرايط سنّي آنان چنين اقتضا مي       چراك ،نيست

سـي رشـد و     شنا  روان ي  نظراني كه درباره   صاحب .جويي ندارد  قصد عيب ها    اين ويژگي 
ي مختلـف   هـا  در دوره ها    به تفصيل به بيان اين ويژگي      اند، شخصيت كودك سخن گفته   

   .مراجعه كند ها آن به ، اطالعات بيشتربرايتواند  اند كه خواننده مي كي پرداختهكود
  جوانان  7. 2

عقل باشد و از     ريدار و پ   شتني خو يدهد تا جوان    ي پسر را پند م    نامه  قابوس صاحب  
 از  خـود را رد ويـ گ  خود بهرهياز جوان .  جوانان افسرده و پژمرده و جاهل نباشد       ي  هزمر

 بـا   ،عالوه بر جوانـان   . اد خدا باشد  ي غّره نشود و همواره به       يبه جوان . من نداند يمرگ ا 
  ) 59-56،همان (.دارد ي م كردن بازيرياو جوان را از پ. ز مجالست كنديران نيپ

دانـد و   يكردن و عشق باختن را كار جوانان مـ     ، مزاح   يخوار  شراب يعنصرالمعال
ن وجـه  يكـوتر يتوان بـه ن  ي م،داشتن حد و اندازه  نگاهن كارها را به شرط      يمعتقد است ا  

پـسر را از    ) 79 ،همـان . (زدي بپره ها   آند از   ي با ،ع خرد باشد  يانجام داد اما اگر انسان مط     
ـ از دكه را   ي كردن با كس   ي دوست يدارد ول  ي م عاشق شدن برحذر   دارش راحـت جـان   ي

 ارزد تـا دهـان   يد چنان باشد كه به دوستين دوست با  يالبته ا . دارد ي م  روا ،شود  حاصل  
ا نبا   ؛ جوان هرچه كند معذور است     ،از نظر او  .  گشوده نگردد  انيجو بيع ـ  امـ  يد طـور  ي

 ي كالم عنصرالمعاليفحوا) 85-80 ،همان. ( وارد شوديتش خلليرفتار كند كه به شخص
 قتـاً يشـاه حق  النياگـر گـ  . تنها پسران جـوان اسـت   ،دهد كه مراد او از جوانان   ينشان م 
 ،ني خواهـد بـود متـد   يد، جواني عمل نماها  نا بدسازد ون يالع ا نصبپدر ر  يها  هيتوص

 و يخـوار  ر شـراب يـ د و از خيـ كه خرد را كار فرما     به شرط آن   ؛ده آل ين و ا  يقابل تحس 
  .ستي نها  آنر  ديري خ،يراسته  بگذرد كه بيورز عشق

  ران يپ 7. 3
 ؛كنـد  يدارد و از كهولت خود نزد فرزندش گله مـ  ي م را دشمنيري پ يعنصرالمعال

 ،ن گله را نه با فرزنـدان ي كند تا ايقدر زندگ ز آنيدوار است پسر او نين حال ام ياما با ا  
ـ او معتقد اسـت پ ) 62-61 ،همان. (بلكه با نوادگان خود كند  د يـ ر در عقـل و عمـل نبا  ي

 يران ناباك دورير رعنا نباشد و از پيخواهد پ ياز پسر م) 60 ،همان (.چون جوانان باشد
. ستيـ د نيـ ران را جز به مـرگ ام ي چرا كه پ   ؛ ادا كند  يش از جوان  ي را ب  يريحق پ . نديگز
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 ،همان(جا اقامت كند و از سفر كردن اجتناب كند  كي در يرين در پ يهمچن) 59 ،همان(
كند  يه ميشاه توص النيبه گ) 83 ،همان (.ز نكندي ني عاشق ،اتيز ح ن دوره ا  يو در ا  ) 62

 -58 -33 ،همـان (و حرمت آنان را حفظ كند       ) 60 ،همان(ران رئوف باشد    يهمواره با پ  
 ي علتـ يري نرود و پ  يادت و ي است كه كس به ع     يمارير ب يپ«چرا كه به اعتقاد او      ) 121

  )60 ،مانه(» . آن نداند االّ مرگيورب دايچ طبياست كه ه
 حـق  ،شـود  يده مـ  يـ گـسترده د   يهـا   گونه كـه در خـانواده       آن نامه  قابوسران در   يپ
شتر يآنان ب.  داده نشده استيي چندان بها ها   آنات ارزشمند   يت ندارند و به تجرب    يحاكم

 را در كـام     هـا    آنلحظه ممكن است     اند كه مرگ هر      ظاهر شده  يبه صورت افراد ناتوان   
ن متناسب بـا سـن و سـال خـود     ي همچن، را بدهند  يريد داد پ  يبان  يبنابرا. خود فرو برد  

  . ند و البته احترام آنان بر جوانان واجب استنرفتار ك
  

   خانوادهين اقتصاديتأم. 8
 ي عنصرالمعالاز اين رو ؛ مرد استي هن معاش اهل خانه به عهدي تأمنامه  قابوسدر  

ـ  باشـد  خـواص  ي  متعلق به خانوادهيكند هر پسر  يه م يتوص  را ي حتمـاً شـغل  ،ا عـوام ي
شـاه را   النياو گـ ) 135 همان،. (نده از ممر آن كسب در آمد كند       يرد تا بتواند در آ    يفراگ
ش زن ين رفـاه و آسـا     ي خود در جهت تـأم     يي از صرف دارا   ،دهد پس از ازدواج     يپند م 

ال او را به جمع كردن م    ) 129 ،همان (.غ نورزد ي در ،بردار صالح و فرزند مهربان و فرمان     
م يآورد به سه بخش تقس ي مكند هرچه به دست ي اما سفارش م   ؛كند  يب م يو ثروت ترغ  

و د يك سوم را پس انداز نما   ي ؛ال كند يك سوم را صرف مخارج خود و اهل و ع         ي :كند
 ،همـان . ( خود كنـد يبرا... مالت ماندگار چون طال و جواهر و  گر را خرج تج   يبخش د 
106(  

  
  نامه قابوسنوع خانواده در . 9

 ،كند يم مي ترسيكه عنصرالمعال يا م خانوادهيابي يم د دريان گرديچه ب از مجموع آن
ـ ، بي از لحاظ نظام خانوادگ و و مسلمانيرانيااست  يا  اول خانواده  ي  هدر وهل  شتر بـه  ي
ن نـسل  ي چند، گستردهي  چرا كه در خانواده؛شباهت دارد تا گسترده  يا   هسته ي  خانواده

 كـه  ي در حال؛خوردگان است  با سال، در امور  يريگ ميكنند و تصم    ي م يگر زندگ يكديبا  
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ـ  از حـق حاكم نامـه  قـابوس ران در يشود و پ   يده نم ي د نامه  قابوسن مشخصات در    يا ت ي
ـ از ح . ستندي برخوردار ن  يچندان نقـش مـادر در     .  كـامالً پـدر سـاالر اسـت        ،ث اقتـدار  ي
ـ يتاب و نسبت بف كيرنگ است و اساساً سبب تأل      ار كم ي بس نامه  قابوس  يصرالمعالن عن
ـ  ز ؛از لحـاظ تبـار، پـدرتبار اسـت        خـانواده   . كنـد  اين امر را تشديد مي    شاه   النيو گ  را ي
ن ي چنـ  يج بـوده و در عـصر عنـصرالمعال        ي را ي بشر ي  هيشتر در جوامع اول   ي ب يتبار مادر
 ي كه زوج در محلّين معني به ا: نومكان است،از نظر اقامتگاه.  مرسوم نبوده است   يزيچ

ـ    يتمام مست « :ها  ن عبارت ي در ا  يالمعسخنان عنصرال . كنند  ي م يمستقل زندگ   ي  ه بـه خان
كه مردم در  از آن....  به خانه كنيو مست يها Ĥنباز خ«و ) 76همان،عنصر (» ش كنيخو

د يتواند مؤ يم) 69 ،همان( » .شي بود در مملكت خو يش چون پادشاه  يوار خو يچهار د 
  .ن مدعا باشديا

گفتـه   آن سـخن  ي هن درباريش از ا يپتخاب همسر، برون همسر است كه        ان نظراز  
ـ  در مجمـوع ب    ،ييو باالخره از لحاظ نوع روابط زناشو      ) انتخاب همسر � (شد شتر بـه   ي

 در كتـاب  يبه چند همـسر    يا  هيا توص يح  ي صر ي  ماند و اشاره    ي تك همسر م   ي  هخانواد
  .شود يده نميد
  

  يريگ جهينت. 10
پدر محـور خـانواده      ،ي عنصرالمعال ي آرمان ي  هكه در خانواد    آن ن نوشتار يماحصل ا 
زن بـه عنـوان   . رنـگ اسـت   ار كـم ينقش مادر بس .  برعهده دارد  ينيف سنگ ياست و وظا  

ا نبا ؛ل باشـد  يدست و زبان و بخ     دوست، كوتاه  ي پارسا، شو  ييد كدبانو ي با ،همسر ـ  امـ د ي
شت يـ مرد موظف است مع   .  گردد بر او مسلّط  و   بگيرد  ار اموال شوهر را در دست     ياخت

بـه   .سته با افـراد خـانواده رفتـار كنـد    ي شايا به گونه ون يخود، همسر و فرزندان را تأم     
 فرزنـدان پـسر الزم اسـت        . احترام بگذارنـد   ، هردو ،فرزندان توصيه شده به پدر و مادر      

در  ،دن به سنّ بلوغيپس از رس.  شونداي ماهر  در حرفه،بگيرندفراانواع علوم و فنون را  
شاوندان يـ رخوي مناسـب از غ ي ازدواج را داشته باشند، پـدر همـسر       ي كه آمادگ  يصورت
پـدر   و اموزنـد يبعلوم شـرعي را      تنها مجازند    ان فرزندان دختر  .كند  يشان انتخاب م  يبرا

 . هرچه زودتـر مقـدمات ازدواجـشان را فـراهم سـازد     ،به سن بلوغ ها آنبايد با رسيدن    
از فروتر  ،ي و اجتماعياقتصادجايگاه  نظراما از   ،  نيتدبا و م  ي ز يد مرد يباشخص داماد   
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 كه گاه جويند عقل و ستيزه كم، لطيف طبع ي زنان به طور مطلق موجودات. باشدپدر دختر
  .نند كودكاي هيهمپا
 اما ؛رنديد مورد احترام قرار گي با، گذشتهها  آن از يكه سنّ و سال ران به سبب آنيپ
عاقـل و   ،جوانـان بـشاش و پرنـشاط   .  ندارندين نقش چندان  جوانا يها  يريگ ميدر تصم 

امـا از عقـل و       ؛داراي طبعي لطيفند    كودكان . هستند ي مورد پسند عنصرالمعال   ،زگاريپره
  .بيشتر تابع احساسات هستند  چنداني ندارند وي خرد بهره

اسـت   يا   خـانواده  ، از لحاظ سـاختار    يعنصرالمعالآرماني   ي   خانواده ،يبه طور كل  
  .همسر، پدرتبار، پدرساالر، برون همسر و نومكان ، تكيا ههست

  
  ها ادداشتي

از سوسـن سـيف و       ،روان شناسـي رشـد     يها  كتاببراي نمونه رجوع كنيد به       .1
  باربل اينهلدر از ژان پياژه و ،روان شناسي كودك ،همكاران
 تباري، در پدرتباري، خويشاوندي از طريق پدر و در مادر: پدرتباري، مادرتباري. 2

هـا    مادرتباري، مربـوط بـه جـوامعي بـوده كـه در آن            . خويشاوندي از طريق مادر است    
. شــناخته اســت هــاي گروهــي رواج داشــته و كــودك فقــط مــادر خــود را مــي ازدواج

 ) 734:1376جوليوس گولد،: ك.نيز ر: 22: 1 ج1373راوندي،(

ي   زدواج، با خـانواده   در پدرمكاني، زن بعد از ا     : پدرمكاني، مادرمكاني، نومكاني  . 3
ي زن زنـدگي   در مادر مكـاني، مـرد بعـد از ازدواج، بـا خـانواده        . كند  شوهر زندگي مي  

در نومكاني، زن و مرد در محلـي مـستقل و   . شود سرخانه مي   كند و به اصطالح داماد      مي
 )80:1376جوليوس گولد، . (كنند دو زندگي مي ي هر جدا از خانواده

اي معـين از   گزينـي در محـدوده      الزام به همسر  : سريدرون همسري و برون هم    . 4
ي معين را بـرون همـسري    خويشان را درون همسري و اجبار به ازدواج خارج از دايره       

  )170 و 166:1372روح االميني، . (گويند مي
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