سبک زندگی اخالق معصومان

اخالق خانوادگی در رفتار و گفتار امیرمؤمنان علی
اشاره

رعایت اصول اخالقی در خانواده جایگاه مهمی دارد و میتواند گرهگشای بسایاری از
مشکالت تربیتی و اخالقی افراد خانواده ،بهخصاوص فرزنادان باشاد .والادین از آن
جهت که اولین الگو و معلم فرزندان مایباشاند و فرزنادان اخاالق و رفتاار آنهاا را
الگوبرداری میکنند ،میتوانند در آنها بسیار تأثیرگذار باشند .ائماه اطهاار
امیرمؤمنان علی

باهویژه

بهترین الگو برای افراد در زمینۀ اخالق خانوادگی هستند .در ایان

مجال نمونههایی از اخالق خانوادگی امیرمؤمنان علی

را بیان میکنیم.

 .١اقتصاد خانواده
الف .تأمین هزینه زندگی

یکی از اصول مهم در مدیریت منگل ،تأمین هگینۀ زندگی است .مارد بایاد باا کاار و
تالش ،نیازهای اقتصادی خانواده را برطرف کند تا سر بار جامعه نگردند .امیرمؤمناان
علی

با کار و تالش ،حفر چاه ،درختکاری و احداث باغ در منبقۀ ینبت در اطاراف

مدینه ،توانست سرمایۀ فراوانی بهدست آورد و با آن هگار برده آزاد کند ،برای عمههاا
و خالااههااای خااود خانااه بخاارد و زنااان و فرزناادان خااود را آبرومندانااه اداره کنااد.
وصیتنامۀ حضرت به عنوان نامۀ بیست و چهارم نهاجالبالغاه ،شاامل دساتورالعمل
اقتصادی برای اداره زنان و فرزندان آن حضرت است .حضارت تأکیاد مایکناد کاه
درختها و زمینها را نفروشند؛ بلکه با درآمد ساالنۀ آن ،نیازهای اقتصاادی خاانواده
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آن حضرت را برطرف سازند.

1

ب .میانهروی در مصرف

اعتدال و میانهروی در هر کاری مقبول و پسندیده است .میاناهروی در امار اقتصااد و
خرج کردن درآمدهای خانواده ،مایتواناد راحتای و آساایش طاوالنیتاری را بارای
خانواده به ارمغان بیاورد .در اهمیت اعتادال و میاناهروی هماین باس کاه حضارت
امیرمؤمنان علی
مجتبی

در لحظاات پایاان عمار گرانقادر خاود ،فرزنادش اماام حسان
َ

ْ

را به میانهروی در زندگی سفارش میکندَ « :و اق َت ِص ْلد َيلا ب َنليَّ ِفلي َم ِعيُّ ِلتك»:

2

«پسرم! در زندگانی راه اعتدال و میانهروی را پیش گیر.»...
حضرت امیر

ْ

در جای دیگری ،در بیان اکتفا کردن به قدر ضرورت ،اینگونه اشاره
َ

َْ ْ ََ

ََ

َ

َ َ َ َ
اف فق ِد ْان َتظ َم َّالر َاحلة»« 3:هر که به کفایت گاذران زنادگی
میکند« :م ِن اقتص َر على بلغ ِة الكف ِ

بسنده کند ،آسایش خود را پا برجا کرده است».

گاهی حضرت امیر

در مواقت بیپولی ،رویهای بهکار میبرد که معماوالً بسایاری از

مردم آنگونه عمل نمیکنند .امام صبر میکرد تا زمانی که پولی به دساتش برساد؛ در
حالی که افراد معموالً با قرض و یا خرید نسیه ،مشکل را حال مایکنناد .در روایتای
آمده است« :روزی حضرت امیرمؤمنان علی

از مقابال قصاابی عباور مایکردناد.

قصاب به حضرت عرض میکند :ای امیرمؤمنان! گوشت خوبی است ،از آن بخریاد،
اما حضرت میفرماید :پولی برای خرید ندارم .قصاب عرض میکند :من برای گرفتن
پولش صبر میکنم .حضرت میفرماید :من در خوردن گوشت صبر میکنم».

4

ج .رابطه گناه و درآمد

خانوادهها سعی میکنند تا راهی برای افگایش درآمدهای خود پیدا کنند ،اما گاهی نیاگ
مسائلی پیش میآید که باعث میشود درآمد خانوار کم شود .این در حالی اسات کاه
 .1محمد دشتی؛ امام علی

و اخالق اسالمی؛ ص .79

 .2شیخ طوسی؛ األمالی؛ ص  7و .3
 .3محمد بن یعقوب کلینی؛ الکافی؛ ج ، 3ص.59
 .4حسن بن محمد دیلمی؛ إرشاد القلوب؛ ج ،5ص.559
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معموالً افراد دلیل این اتفاقات را نمیدانند ،اما حضرت امیرمؤمنان علی

دلیل آن را

َ َْ
ْ َّ َ ْ
َ َ َّ
َ َ َّ و ُّ و َ َ َ ْ
الل و
ـه
امن َب ِل َّیة َوالنق ِص ِرزق ِإال ِبذنب...قال
وجود گناهان معرفی میکند« :توقواالذنوبفم ِ
َ
َ
وْ َ َْ و
2 1
َ ْ َ
َ
َ َ وْ ْ
َ َّ َ َ َ َ
ماک َس َـب ْتأ ْی ِـدیكمویعتـواعـنک ِ یـر »« :خاود را از
من وم ِص َیبةف ِب
عزوجلوماأصابكم ِ

گناهان دور کنید؛ زیرا هیچ بال و هیچ کم شدن رزق و روزی نیست ،مگار باهخااطر
گناهان ...خداوند متعال میفرماید :هر مصیبتی به شما مایرساد ،باه خااطر کارهاایی
است که کردهاید و خدا بسیاری از گناهان را عفو میکند».
 .۲مدیریت خانواده
الف) مراقبت از همسر

حضرت امیر

در دساتورالعمال اخالقای  -اجتمااعی خبااب باه فرزنادش اماام

ََ
َّ َ َ
لك إ َّيلاه َن َفلِ َّن ش َّلد َة ْالج َ
حسن مینویسدَ « :و ْاكف ْف َع َل ْيه َّن م ْلن َأ ْب َ
لاأ أ ْبقلى
ج
اب
ج
ج
ب
ن
ه
لا
ص
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِِ ِِ ِ ِ
َ
ََ
َّ َ َ َّ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ
َ
ْ َ َ ْ َ َ َّ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ
َّ
َ
ْ
َعل ْي ِه َّن َو ل ْي َس خروجهن ِبَشد ِمن ِإدخ ِالك ملن ا يوثلق ِب ِله عللي ِهن و ِإ ِن اسلتَعَ أا يع ِلرفن ييلر
َ ْ
فاف َعل»« 3:زنان را روی پوشیده دار تا چشمشان به مردان نیفتد؛ زیرا حجااب ،زناان را

بیش از هر چیگ از گگند نگه دارد .خارج شدنشان از خانه بدتر نیست از اینکه کسای
را که به او اطمینان نداری ،به خانه در آوری .اگر تاوانی کااری کنای کاه جاگ تاو را
نشناسد ،چنان کن».
همچنین حضرت در جایی دیگر مردانی را که در رفات و آمادهای اجتمااعی مبیات
زنان خود هستند ،سگاوار خشم و غضب خدا بر میشامرد و مایفرمایادَ « :م ْلن َأ َطلا َ
َ
َ
َ ْ َ َ َّ َ
ْام َرأ َته ِفي أ ْ َب َع ِة أش َي َاء أك َّبه الله َعلى َم ْن ِخ َر ْي ِه ِفي َّالنا »« :هار کاه در چهاار چیاگ باه حارف

همسرش گوش کند ،خداوند او را به صاورت در آتاش مایافکناد» .پرسایدند :آنهاا
ْ
ْ
َ
ِّ َ
اأ ِّالرق ِاق َو ال َج َّم َاما ِ َو العر َسا ِ َو ِّالن َي َاحا ِ »« 4:در پوشیدن لبااآ
چیست؟ فرمودِ « :في الثي ِ
نازک ،رفتن به حمامها (زیرا عفت کالم و بدن را رعایت نمیکنند ،رفتن به عروسای
 .1شور .20 :
 .2محمدباقر مجلسی؛ بحاراألنوار؛ ج ،70ص.210
 .3شریف الرضی؛ نهجالبالغة؛ تصحیح صبحی صالح؛ ص.401
 .4محمدباقر مجلسی؛ بحاراألنوار؛ ج ،500ص.342
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(زیرا حجاب و جدایی زنان و مردان رعایت نمیشود؛ عالوه بر بدزبانیها و چشم و
همچشمیها و تفاخرهای بیجا و نوحهخوانیها» .به طور کلی مرد باید مراقب رفات
و آمدهای همسر خود باشد و او را از رفتن به مجالسی که زمینهساز فساد و موجاب
وسوسۀ شیبان میباشد ،منت کند.
امام علی

در ضمن بیاناتی که درباره صفات ناپسند برخی زنان ،مانند خودپساندی،

ناشکری و بیصبری و مانند اینها ایراد نمود ،توصیه فرمود که مراقب زنها باشاید تاا

َ
به هالکت نیفتند و سرپرستی خانواده را به آنان نسپاریدَ « :ف َدا َها َع َلى ك ِّلل َ
لاٌ َو أ ْح ِس ِلن
ح
و
ِ
ُّ َ َ
الص ْج َبة ل َها ِل َي ْصف َو َع ْيُّ َك»« 1:با همسرت در هر حال مدارا کن و با او خوشرفتار بااش

تا زندگیت با صفا گردد».
ب) غیرتورزی

یکی از خصلتهایی که خداوند متعاال در نهااد ماردان باه ودیعات گاذارده اسات،
غیرتورزیدن نسبت به ناموآ و محارم خویش است که جلوی بسیاری از مفاسد و
ناهنجاریهای اجتماعی را میگیرد؛ اما گاهی به دالیل گوناگون این ویژگای در فارد
ضعیف میشود .امیرمؤمنان علی

این افراد را اینگونه مورد سرزنش و لعان خاود

َ َ ََْ ْ َ َ َ َ
َ
َّ
قرار میدهدَ « :يا َأ ْه َل ْالع َراق ن ِّب ْئَ َأ َّن ن َس َاءك ْم ي َواف َ
ون َو قلاٌ ل َع َلن
ين ِّالر َجاٌ ِفي الَ ِر ِيق أ ما تستجي
ِ
ِ
ِ ِ
َّ
َ َ
الله َم ْن ا َيغلا »« 2:ای اهل عراق! شانیدهام کاه زنهاای شاما در راه رفاتن ،باا مردهاا

برخورد پیدا میکنند؛ آیا خجالت نمیکشید؟ خدا لعنت کند بیغیرتها را».
اگر چه غیرت ورزیدن مبلوب است؛ اما گاه به عنوان معضلی بگر جلوه میکناد و
آن ،زمانی است که در موضعی غیر از موضت خود به کار گرفته شاود .اماام علای

َ
َ
َ
استفاده نابجا از غیرت را به عنوان خبر ،مبرح میکندِ « :إ َّيلا َو َّالتغلاي َر ِفلي ي ْي ِلر َم ْو ِِل
ِ
َّ َ َ َ َّ َ ْ َ َ
َ َ َ َ
السق ِم َو ال َب ِر َيئة ِإللى ِّالر َيلب»« 3:بپرهیاگ از غیارت بیجاا (و
ي ْي َر وة ف ِِ َّن ذ ِلك َي ْدعو الص ِجيجة ِإلى

سختگیری نامعقول و احیاناً متهم کاردن همسار ؛ زیارا ایان کاار زن پاکادامن را باه
حر عاملی؛ وسائل الشیعه؛ ج  ،30ص .539
 .1محمد بن حسن ّ
 .2محمدباقر مجلسی؛ بحاراألنوار؛ ج ،73ص.551

 .3محمد بن حسین شریف الرضی؛ نهجالبالغة؛ ص.401
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آلودگی گرایش میدهد».
 .3کمک به همسر

برخی از مردان فکر میکنند که چون در خارج از منگل مشغول کار و تالشاند ،وقتای
به منگل میآیند؛ دیگر نباید هیچ کاری را انجام دهند و خاود را بسایار خساته نشاان
میدهند .برخی دیگر نیگ کار در منگل و کم

به همسر را زشت مایشامرند و آن را

عار و ننگ میدانند .سیرۀ رفتاری حضرت امیرمؤمنان علی

خاالف هار دو دساته

بوده است .ایشان با همه مشغلهای که در زمان حیات رسول گرامی اسالم

داشات؛

مانند شرکت در جنگهای گوناگون ،رفاتن باه مأموریاتهاایی کاه پیاامبر
میفرستاد و ،...در کارهای منگل کم کار حضرت فاطمه زهرا

او را

بود که نموناههاای

آن ،اینگونه در تاریخ نقل شده است:
امام صادق

فرمود« :حضرت امیر

هیگم تهیه مایکارد ،آب از چااه بارای مناگل

میآورد و جاروب میکرد .حضرت فاطمه

نیگ گندم را آرد مینمود ،خمیر میکارد

و نان میپخت» 1.بنابراین کار در منگل برای مرد ،عار نیسات؛ گرچاه از نظار تقسایم
کار ،به عهدۀ زن میباشد.
 .4تقسیم کار با همسر

یکی از عوامل سعادت و شادابی خانواده ،تقسیم کار و تعیین حدود و وظاایف زن و

َ ْ َ َ َّ َ ْ َ
َّ
َ َ ََ َ
ْ
اِى َعل ٌى َو َفاط َمة إ َلى َ
لوٌالل ِله
س
ق
ت
:
اٌ
ق
يه
ب
أ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
شوهر است« :عن أ ِبيعب ِدالل ِه عن ِ
َ
َ َ
َ َْ َ َ ََ َ ْ
في ْالخ ْد َمة َف َق َضى َع َلى َف َ َ ْ َ َ َ ْ َ
اأ َو قضلى َعللى َع ِللى ِب َملا خلفله قلاٌ فقاللَ
ِ ِ ِ
ِ
اطمة ِب ِخدم ِة ما دون الب ِ
َّ
َ
َ
َّ
َّ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
2
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُّ
َ
ُّ
َف َ
َ
ِّ
لاٌ»:
ِ
لاأ الرج ِ
اطمة فَل يعلم ما داخل ِني ِمن السرو ِ ِإا الله ِب ِِكفلا ِِي سلوٌالل ِله تجملل ِ ق ِ

«امام صادق

حضرت زهرا

از پدرش امام باقر

نقل میکناد کاه فرماود :حضارت امیار

راجت به تقسیم کار از پیامبر

کارهای تا درب خانه به عهده فاطمه

نظار خواساتند .پیاامبر

فرماود:

و کارهای پشت درب خانه بر عهدۀ علی

 .1محمد بن یعقوب کلینی؛ الکافی؛ ج ،1ص.33
 .2حسین نور ؛ مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج ،52ص.43

باا
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باشد .حضرت زهرا

فرمود :از این تصمیمی که پیاامبر

گرفات و مارا از سار و

کار داشتن با مردها بینیاز کرد ،آنقدر شادمان شدم که جگ خدا کسی نمیداند».
 .5عدالت بین همسران

اگر چه تعدد زوجات یکی از راههای جدی مقابلاه باا مفاساد اجتمااعی اسات ،اماا
شرایط و مقررات خاص خاودش را دارد کاه یکای از آنهاا ،عادالت رفتااری میاان
همسران است.
قرآن کریم در این باره در آیۀ سوم سورۀ نساء ،هشدار داده است که اگار نمایتاوانی
عدالت را رعایت کنی ،نباید چند زن اختیار کنی .امیرمؤمنان علی  ،عدالت را دقیقااً
میان آنها رعایت مینمود .شبی که نوبت یکی از آنها بود ،حتی وضاوی خاود را هام
در خانۀ او میگرفت؛ یعنی عادالت رفتااری را حتای در وضاو گارفتن نیاگ رعایات
میفرمود.

1

 .6هدیه برای خانواده

یکی از راههای مهم ایجاد عبوفت و مهربانی میان اعضای خاانواده و جلاب قلاوب،
هدیه دادن است .حضرت امیر

از این نکته مهم نیاگ غافال نباود .در روایتای از آن

َ
ْ
ِّ
َ
َْ
َ ْ
َْ
حضرت آمده است« :أط ِرفوا أ َه ِال َيك ْم ِفي كل جم َع وة ِبُّيْ وء ِم َن الف ِاك َه ِلة كليْ َيف َرحلوا ِبالجم َع ِلة»:

2

«در هر روز جمعه مقداری میوۀ تازه بارای اهال و عیاال خاود بخریاد تاا از جمعاه
خوشنود شوند» (تا نسبت به شعایر اساالمی احتارام کارده محبتشاان باه دیان زیااد
شود .
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 .1محمد دشتی؛ امام علی

و اخالق اسالمی؛ ص .204

 .2محمدباقر مجلسی؛ بحاراألنوار؛ ج ،505ص.72
 .3این مقاله با همکاری پژوهشکدۀ باقرالعلوم

آماده شده است.

