
 

 

 سبک زندگی اخالق معصومان

 ار امیرمؤمنان علیاخالق خانوادگی در رفتار و گفت

 اشاره
گشای بسایاری از  تواند گره دارد و می یجایگاه مهمرعایت اصول اخالقی در خانواده 

از آن خصاوص فرزنادان باشاد. والادین  مشکالت تربیتی و اخالقی افراد خانواده، به
باشاند و فرزنادان اخاالق و رفتاار آنهاا را  اولین الگو و معلم فرزندان مایجهت که 
ویژه  باه توانند در آنها بسیار تأثیرگذار باشند. ائماه اطهاار می ،کنند ری میالگوبردا

یان در ا .هستند در زمینۀ اخالق خانوادگیبهترین الگو برای افراد  امیرمؤمنان علی
 کنیم.  را بیان می ی از اخالق خانوادگی امیرمؤمنان علیهای هنمون مجال

 . اقتصاد خانواده١

 دگیمین هزینه زنأت الف. 

مین هگینۀ زندگی است. مارد بایاد باا کاار و أیکی از اصول مهم در مدیریت منگل، ت
مناان ؤامیرم بار جامعه نگردند. تا سر کندنیازهای اقتصادی خانواده را برطرف  ،تالش
با کار و تالش، حفر چاه، درختکاری و احداث باغ در منبقۀ ینبت در اطاراف  علی
هاا  ورد و با آن هگار برده آزاد کند، برای عمهآدست  هب توانست سرمایۀ فراوانی ،نهیمد

هااای خااود خانااه بخاارد و زنااان و فرزناادان خااود را آبرومندانااه اداره کنااد.  و خالااه
دساتورالعمل شاامل  ،البالغاه نامۀ حضرت به عنوان نامۀ بیست و چهارم نهاج وصیت

کناد کاه  کیاد مایأتآن حضرت است. حضارت زنان و فرزندان  هاقتصادی برای ادار
نیازهای اقتصاادی خاانواده  ،بلکه با درآمد ساالنۀ آن ؛ها را نفروشند ها و زمین درخت
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   1آن حضرت را برطرف سازند.

 روی در مصرف . میانهب

روی در امار اقتصااد و  روی در هر کاری مقبول و پسندیده است. میاناه اعتدال و میانه
تاری را بارای  ایش طاوالنیتواناد راحتای و آسا مای ،خرج کردن درآمدهای خانواده

روی هماین باس کاه حضارت  خانواده به ارمغان بیاورد. در اهمیت اعتادال و میاناه
در لحظاات پایاان عمار گرانقادر خاود، فرزنادش اماام حسان  امیرمؤمنان علی

َنليَّ ِفلي َمِعيَُّلِتك: »کند روی در زندگی سفارش می را به میانه مجتبی  2«:َو اْقَتِصلْد َيلا ب 
 .«روی را پیش گیر... زندگانی راه اعتدال و میانه ! درمپسر»

گونه اشاره  در بیان اکتفا کردن به قدر ضرورت، این ی،در جای دیگر حضرت امیر
اَحلة  اْقَتَصَر َعَلى  َمِن »کند:  می ْلَغِة اْلَكَفاِف َفَقِد اْنَتَظَم الرَّ هر که به کفایت گاذران زنادگی » 3«:ب 

 «.ا برجا کرده استبسنده کند، آسایش خود را پ
بسایاری از  برد که معماوالً  کار می های ب رویه ،پولی در مواقت بی گاهی حضرت امیر

برساد؛ در  شدسات ه کرد تا زمانی که پولی ب صبر می مامکنند. ا گونه عمل نمی مردم آن
 یروایتادر  .کنناد مشکل را حال مای ،با قرض و یا خرید نسیه حالی که افراد معموالً 

کردناد.  از مقابال قصاابی عباور مای روزی حضرت امیرمؤمنان علی» :است آمده
 ،دیاکند: ای امیرمؤمنان! گوشت خوبی است، از آن بخر قصاب به حضرت عرض می

کند: من برای گرفتن  فرماید: پولی برای خرید ندارم. قصاب عرض می اما حضرت می
   4«.کنم فرماید: من در خوردن گوشت صبر می کنم. حضرت می پولش صبر می

 . رابطه گناه و درآمدج

اما گاهی نیاگ  ،کنند تا راهی برای افگایش درآمدهای خود پیدا کنند ها سعی می خانواده
م شود. این در حالی اسات کاه کشود درآمد خانوار  آید که باعث می مسائلی پیش می
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یل آن را دل اما حضرت امیرمؤمنان علی ،دانند افراد دلیل این اتفاقات را نمی معموالً 
وَب»: کند وجود گناهان معرفی می نو االذُّ وو َتَوقَّ ـهو ...َقاَلاللَّ ِبَذْنب 

ِإالَّ َواَلَنْقِصِرْزق  ة  َفَماِمْنَبِلیَّ
َوَجَل ـواَعـْنَکِ یـر َعزَّ

ْمَوَیْعتو َفِبماَکَسـَبْتَأْیـِدیكو ِصیَبة  ْمِمْنمو خاود را از » 2:«1َوماَأصاَبكو
خااطر  هو هیچ کم شدن رزق و روزی نیست، مگار با دور کنید؛ زیرا هیچ بالگناهان 

رساد، باه خااطر کارهاایی  فرماید: هر مصیبتی به شما مای گناهان... خداوند متعال می
 «.کند اید و خدا بسیاری از گناهان را عفو می است که کرده

 واده. مدیریت خان۲

 همسر  الف( مراقبت از

اماام  اجتمااعی خبااب باه فرزنادش - عمال اخالقایال در دساتور حضرت امیر
ْبَصلاِ ِهنَّ ِبِجَجاِبلَك »نویسد:  می حسن

َ
ْف َعَلْيِهنَّ ِملْن أ َن   َو اْكف  لاه  ْبَقلى   ِإيَّ

َ
َة اْلِجَجلاِأ أ نَّ ِشلدَّ َفلِِ

وَثلق  ِبلِه َعَللْيِهنَّ  َشدَّ ِمْن ِإْدَخاِلَك َملْن َا ي 
َ
نَّ ِبَ ه  وج  ر  اَّ َيْعلِرْفَن َيْيلَرَ  َعَلْيِهنَّ َو َلْيَس خ 

َ
ََ أ ْع ََ َو ِإِن اْسلَت

زنان را روی پوشیده دار تا چشمشان به مردان نیفتد؛ زیرا حجااب، زناان را » 3 «:َفاْفَعل
بیش از هر چیگ از گگند نگه دارد. خارج شدنشان از خانه بدتر نیست از اینکه کسای 

ی کااری کنای کاه جاگ تاو را تاوان را که به او اطمینان نداری، به خانه در آوری. اگر
 «.  نشناسد، چنان کن

مبیات چنین حضرت در جایی دیگر مردانی را که در رفات و آمادهای اجتمااعی  هم
َطلا َ   َملْن »فرمایاد:  شامرد و مای می سگاوار خشم و غضب خدا بر ،هستند زنان خود

َ
  أ

َته  
َ
ه  َعَلى َمْنِخَر   اْمَرأ ه  اللَّ َكبَّ

َ
ْشَياَء أ

َ
ْ َبَعِة أ

َ
ا ِفي أ کاه در چهاار چیاگ باه حارف  هار«: »ْيِه ِفي النَّ

. پرسایدند: آنهاا «افکناد همسرش گوش کند، خداوند او را به صاورت در آتاش مای
َياَحاِ  »چیست؟ فرمود:  َساِ  َو النِّ ر  اَماِ  َو اْلع  َقاِق َو اْلَجمَّ َياِأ الرِّ در پوشیدن لبااآ » 4«:ِفي الثِّ

کنند، رفتن به عروسای  نمیرعایت کالم و بدن را ها )زیرا عفت  نازک، رفتن به حمام
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 ها و چشم و عالوه بر بدزبانی ؛شود نمی رعایت )زیرا حجاب و جدایی زنان و مردان
به طور کلی مرد باید مراقب رفات «. ها خوانی ها و تفاخرهای بیجا  و نوحه چشمی هم

فساد و موجاب  ساز و آمدهای همسر خود باشد و او را از رفتن به مجالسی که زمینه
 باشد، منت کند. وسوسۀ شیبان می

 ،صفات ناپسند برخی زنان، مانند خودپساندیدرباره در ضمن بیاناتی که  امام علی
ها باشاید تاا  صبری و مانند اینها ایراد نمود، توصیه فرمود که مراقب زن ناشکری و بی

ْحِسلِن َفَدا» :به هالکت نیفتند و سرپرستی خانواده را به آنان نسپارید
َ
ٌو َو أ للِّ َحلا ِ َها َعَلى ك 

َك  َو َعْيُّ  ْجَبَة َلَها ِلَيْصف  رفتار بااش  با همسرت در هر حال مدارا کن و با او خوش» 1«:الصُّ
 «.تا زندگیت با صفا گردد

 ورزیب( غیرت

هایی که خداوند متعاال در نهااد ماردان باه ودیعات گاذارده اسات،  یکی از خصلت
وآ و محارم خویش است که جلوی بسیاری از مفاسد و ورزیدن نسبت به نام غیرت

این ویژگای در فارد  ی به دالیل گوناگونگیرد؛ اما گاه های اجتماعی را می ناهنجاری
لعان خاود  گونه مورد سرزنش و این افراد را این امیرمؤمنان علی .شود ضعیف می
ْهَل »دهد:  قرار می

َ
َ    اْلِعَراِق   َيا أ ْئ بِّ نَّ ِنَساَء   ن 

َ
ٌَ َلَعلَن أ وَن َو َقلا  َما َتْسَتْجي 

َ
يِق أ ِر ََّ ٌَ ِفي ال َجا َواِفيَن الرِّ ْم ي  ك 

ه  َمْن َا َيَغلا    هاای شاما در راه رفاتن، باا مردهاا  ام کاه زن ای اهل عراق! شانیده» 2«:اللَّ
 «.ها را غیرت کشید؟ خدا لعنت کند بی کنند؛ آیا خجالت نمی برخورد پیدا می

کناد و  عنوان معضلی بگر  جلوه میه بلوب است؛ اما گاه بغیرت ورزیدن ماگر چه 
 اماام علایکار گرفته شاود. ه زمانی است که در موضعی غیر از موضت خود ب ،آن

لاَ  »کند:  عنوان خبر، مبرح میه استفاده نابجا از غیرت را ب َر ِفلي  ِإيَّ َغلاي  لِ    َو التَّ ِِ َيْيلِر َمْو
و ال نَّ َذِلَك َيْدع  َيلبَيْيَرةو َفِِ يَئَة ِإَللى الرِّ َقِم َو اْلَبِر ِجيَجَة ِإَلى السَّ و ) بپرهیاگ از غیارت بیجاا» 3 «:صَّ

متهم کاردن همسار ؛ زیارا ایان کاار زن پاکادامن را باه  اً انیاح سختگیری نامعقول و
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 «.دهد آلودگی گرایش می

 کمک به همسر .3

تالشاند، وقتای  کنند که چون در خارج از منگل مشغول کار و برخی از مردان فکر می
دیگر نباید هیچ کاری را انجام دهند و خاود را بسایار خساته نشاان  ؛آیند به منگل می

شامرند و آن را  دهند. برخی دیگر نیگ کار در منگل و کم  به همسر را زشت مای می
خاالف هار دو دساته  سیرۀ رفتاری حضرت امیرمؤمنان علی .دانند عار و ننگ می

؛ داشات ای که در زمان حیات رسول گرامی اسالم شغلهبوده است. ایشان با همه م
او را  هاایی کاه پیاامبر های گوناگون، رفاتن باه مأموریات شرکت در جنگ مانند
هاای  بود که نموناه فاطمه زهرا حضرتکار  فرستاد و...، در کارهای منگل کم  می
 گونه در تاریخ نقل شده است: این ،آن

کارد، آب از چااه بارای مناگل  یگم تهیه مایه حضرت امیر»فرمود:  امام صادق
کارد  نمود، خمیر می نیگ گندم را آرد می حضرت فاطمه .کرد آورد و جاروب می می

عار نیسات؛ گرچاه از نظار تقسایم  ،کار در منگل برای مردبنابراین  1«.پخت و نان می
 باشد. کار، به عهدۀ زن می

 تقسیم کار با همسر  .4

ابی خانواده، تقسیم کار و تعیین حدود و وظاایف زن و یکی از عوامل سعادت و شاد
ِبي»شوهر است: 

َ
ِبيِه  َعْبِد  َعْن أ

َ
ِه َعْن أ ى اللَّ َِ : َتَقا ٌَ ٌِ  َو َفاِطَمة    ٌى َعلِ   َقا لو لِه  ِإَلى َ س   اللَّ

وَن اْلَباِأ َو َقَضلى َعَللى َعِلل َْ  ى  ِفي اْلِخْدَمِة َفَقَضى َعَلى َفاِطَمَة ِبِخْدَمِة َما د  ٌَ َفَقاَلل ِبَملا َخْلَفله  َقلا
لوٌ   َفاِطَمة   ي َ س  ِِ ْكَفلا ِِ  ِب

ه  وِ  ِإاَّ اللَّ ر  لِه  َفََل َيْعَلم  َما َداَخَلِني ِمَن السُّ ٌِ  اللَّ َجلا لَل ِ َقلاِأ الرِّ   2«:َتَجمُّ
باا  کناد کاه فرماود: حضارت امیار نقل می از پدرش امام باقر امام صادق»

فرماود:  نظار خواساتند. پیاامبر م کار از پیامبرراجت به تقسی حضرت زهرا
 و کارهای پشت درب خانه بر عهدۀ علی کارهای تا درب خانه به عهده فاطمه
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 و گرفات و مارا از سار فرمود: از این تصمیمی که پیاامبر باشد. حضرت زهرا
 «.داند قدر شادمان شدم که جگ خدا کسی نمی نیاز کرد، آن کار داشتن با مردها بی

 عدالت بین همسران  .5

های جدی مقابلاه باا مفاساد اجتمااعی اسات، اماا  تعدد زوجات یکی از راه اگر چه
عادالت رفتااری میاان  ،شرایط و مقررات خاص خاودش را دارد کاه یکای از آنهاا

 همسران است.
تاوانی  هشدار داده است که اگار نمای ،قرآن کریم در این باره در آیۀ سوم سورۀ نساء

، عدالت را دقیقااً منان علیؤکنی، نباید چند زن اختیار کنی. امیرمعایت را رعدالت 
نوبت یکی از آنها بود، حتی وضاوی خاود را هام که نمود. شبی  میان آنها رعایت می

گرفت؛ یعنی عادالت رفتااری را حتای در وضاو گارفتن نیاگ رعایات  در خانۀ او می
 1.فرمود می

 هدیه برای خانواده  .6

اعضای خاانواده و جلاب قلاوب، میان مهم ایجاد عبوفت و مهربانی  های یکی از راه
. در روایتای از آن از این نکته مهم نیاگ غافال نباود حضرت امیر .هدیه دادن است

ْم »  حضرت آمده است: َهاِلَيك 
َ
وا أ ْطِرف 

َ
َعةو ِبَُّيْ  أ م  لِّ ج  َعلةِ  ِفي ك  م  لوا ِباْلج   2«:ءو ِمَن اْلَفاِكَهلِة َكليْ َيْفَرح 

ر هر روز جمعه مقداری میوۀ تازه بارای اهال و عیاال خاود بخریاد تاا از جمعاه د»
)تا نسبت به شعایر اساالمی احتارام کارده محبتشاان باه دیان زیااد « خوشنود شوند

 3شود .
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