
بیتاهلپژوهیسیرهترویجی_علمینامهدوفصل
ـال 1400بهاروتابستانازدهم،دو،شمارههفتمس

19-32صفحات
 

 در انتخاب خوراک و پوشاک زیست معنوی امام علی

 1زاده یداله حاجی
چکیده

گاهی از سیره امام علی آفرین و راهگشاست. نوع  آموز، تحول در همه ابعاد آن درس آ
خوراک و پوشاک به عنوان بخشی از سیره آن حضرت برای شناخت سیره و سبک زندگی 

، البالغهه نهجویاا ه در  هاز اهمیاات خا اای برخااوردار اساات. در مناااب  م  اادم باا امااام
های ارزشمندی در این زمینه وجود دارد که تاا حادودی سایره آن حضارت را نمایاان  داده

در ان خاا  خاوراک و  کند. مسئله ا لی م اله ایان اسات کاه مامک اماام علای یم
 دهد امام علی تحلیلی نشان می -است؟ این نوش ار با روش تو یفی هپوشاک چه بود

ترین شاگردان مک ب اسمم، نوعی خوراک و  های تاریخ و موفق ترین شخصیت از برجس ه
پوشاک را برگزید که کامًم ساده، انسانی و معنوی است. علت ان خاا  چناین روشای، باه 

، با پیاروی از رساول خادا گردد. امام نوع نگاه آن حضرت به دنیا و آخرت برمی
ران، توانمندسازی خویش در برابر مشاکمت، پرهیاز دهی به نفس، آموزش به دیگ ریاضت

از غرور و خودپسندی و مهم ر از همه، همدردی با نیازمندان و ف رای جامعاه، پوشااک و 
.کردند یخوراک خود را ان خا  م


، خاوراک و ، زیست معناوی، سابک زنادگی اماام علایامام علیها:هکلیدواژ
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 درآمد

های برجسا ه و  آفرین و کارگشاست. یکی از شخصیت آموز، تحول ها، درس زندگی برخی انسانمطالعه 
آفرین اساات، امااام اول شاایعیان، امیرالمااومنین  آمااوز و تحااول جاودانااه تاااریخ کااه زناادگی وی بساایار درس

است. این شخصیت فرامذهبی، با پش وانه فکری در زندگی و در نوع خوراک و پوشاش خاویش،  علی
کارد و ناوع پوشاش و  خا ی را برگزیده است. آن حضرت باه غاذایی بسایار کاس و سااده  ناعات میروش 

شود این اسات  یجا مطرح م لباسش بسیار ساده، خشن و به دور از تجممت بود. بنابراین سؤالی که در این
در ان خا  خوراک و پوشاش خاویش چاه باود و ان خاا  ایان روش،  که نوع زیست معنوی امام علی

هاای اماام  شاود باا توجاه باه ناوع ان خا  اسات؟ در ایان م الاه تامش می هارای چه پش وانه فکری باودد
 ها و رف ارها تبیین شود.  در خوراک و پوشش، فلسفه این ان خا  علی

 پیشینه پژوهش

در  و علل رف ارهاای امیرالماومنین تاکنون اثر مس  لی درباره نوع خوراک و پوشاک امام علی
ش(، 1397نوشا ه یداللاه م دسای   سیرهمعیشتیمعصهممن است. در ک ا   شدهینه نوش ه ناین زم

آماده اسات، اماا علات  هایی دربااره ناوع خاوراک و پوشاش اماام علای در  فحات معدودی گزارش
باه  پمشه  غذیهه  سسهیرهمعصهممن ای مورد توجه  رار نگرف ه است. ک اا   ان خا  چنین سیره
بیاان کارده  ش( نیز به طور کلی جایگاه تغذیه و پوشش را در سیره ائماه1392لو    لس امیرعلی حسن

در اماور معیشا ی و بازتاا  آن در زنادگی اج مااعی  سبک زنادگی ائماه»ای نیز با عنوان  است. م اله
کیاه عماده ش( نوش ه شاده کاه ت1393نیا   به  لس محسن الویری و سید محمد مهدی موسوی« شیعیان

رو در این نوشا ار زیسات  هاز ایناست.  های کسب درآمد و به تعبیری رف ار معیش ی امامان آن بر شیوه
در سه محور ان خا  نوع پوشش، ان خا  نوع خاوراک و فلسافه ایان رف ارهاا ماورد  معنوی امام علی

   بررسی  رار گرف ه است.

 در انتخاب خوراک  سیره امام علی .1

دست آوردن هر نوع غذا و خوراکی، خاوراکش کاامًم سااده، باه دور  رغس توانایی در به به علیحضرت 
ساوگند یااد کارده اسات در  ، امیرالماومنینالبالغ نهجهای  در یکی از خطبهاز تجممت و زهدگونه بود. 

کاه هاوا و هاوس  دهاد تواند از عسل مصفا و مغز گندم میل کند، اما هرگز اجازه نمی  ورتی که اراده کند، می
حضارت  (. آن45، ناماه البالغ نهج  بر وی غلبه کند و حرص و طم  او را وادار کند تا چنین روشی را برگزیند

داد حرص و طم  بر وی غلبه کند و ایشاان را وادار ساازد  های خویش مسلط بود و اجازه نمی کامًم بر خواس ه
یاتی که درباره ناوع خاوراک آن حضارت باه دسات ماا رسایده، تا از هر خوراکی که میل دارد، اس فاده کند. روا

ای کاه در برخای از ماوارد، دیگاران هایی میلای باه خاوردن چناین خاوراکی  نشان از سادگی آنهاست به گونه
گاه غذایی سایر نخاورد و  ( به این نک ه اشاره دارد که آن حضرت هیی656وفای الحدید  م  اند. ابن ابی هنداش 
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. گف اه شاده آن حضارت و  ای باه (1/26تاا   الحدیاد، بی ابای تر باود  ابان تر و خشان ادهخوراکش از همه س
(. روایات 202/ 2اش خرماا باود  هماان،  با آن همه اموالی که بارایش فاراهس باود، شایرینی حکومت رسید،

 دیگری نیز وجود دارد که آن حضرت غذایی که همسرش با خرما و  ارچ درست کرده باود، خاورد و اماام
دهااد آن  (. روای اای دیگاار در دساات اساات کااه نشااان می2/527  1371داشاات  بر اای،  میارچ را دوساات  اا

/ 11تاا   الحدیاد، بی حضرت از حلوایی که به رسس هدیه برای ایشاان آورده بودناد میال کارده اسات  ابان ابی
 ون باه عناوان دهد آن حضرت از نان  جو(، سرکه و زی های دیگری وجود وجود دارد که نشان می (. ن ل245

(. اباان 183اش خرمااا بااود  همااان،  ( و شاایرینی8/165 ؛ 328/ 6   1367کاارد  کلیناای،  غااذا اساا فاده می
ها(، شایر شا ر و در ماوارد انادکی گوشات توساط  الحدید از مصرف سرکه، نمک، برخی از گیاهان  سبزی ابی

روای ی از اماام  (. بر اساس148/ 41  1363؛ مجلسی، 26/ 1تا   الحدید، بی ابی حضرت خبر داده است  ابن
غاذایی سااده داد و خاودش در خاناه  آن حضرت در مسجد به مردم غذای خو   نان و گوشت( می با ر

نیاز باه   ااد (. روایت دیگاری از اماام 187/ 2  1417؛ بمذری، 85/ 1   1353داشت  ث فی کوفی، 
 (.  165/ 8؛ 328/ 6   1367؛ کلینی، 483/ 2  1371همین مضمون است  بر ی، 
  اسات و سایره هشود که مصرف گوشات توساط آن حضارت بسایار انادک باود از این روایات اس فاده می

بر این بوده که کم ر از گوشت اس فاده کناد و باه غاذایی کاامًم سااده  اان  باشاد. در روای ای آن  امام
فرمایااد  معااده خااویش را گورساا ان حیوانااات  اارار ندهیااد  حضاارت ضاامن نهاای از خااوردن گوشاات می

معاده (. این بدان معناست که شما با خوردن گوشات  اناواع حیواناات، گاویی 25/ 1تا   د، بییالحد یاب  ابن
 !دهید آنها  رار می خویش را گورس ان

در یاک ماورد گازارش شاده آن این سادگی و  ناعت در سایر روایات مربوط به تغذیه نیز نمایاان اسات. 
اش را با روغن  حیوانی( یاا روغان  ، نان جو خشک و کوبیده شدهحضرت از ترس اینکه مبادا حسنین

الحدیاد،  ؛ ابان ابی1/82   1353بود  ث فی کوفی، ا بس ه ها ر  زی ون آغش ه کنند، در  کیسه مح وی نان
ورزیده، که نگاران  ای در خوراک خویش زهد می دازهدهد آن حضرت به ان (! این امر نشان می1/26تا   بی

بوده مبادا فرزندانش با آغش ه کردن نان وی با روغن، کمی از سادگی غذایش بکاهند. همچناین در منااب  
ای بس ه و مهر زده بود که اگر کسای آن را بااز کارد،  در  کیسه آرد را به گونه لیآمده است که امام ع

کاه چارا در عارا  کاه ایان هماه فراوانای نعمات م وجه این امر بشود. سپس ایشان در پاسخ به این سؤال 
  1402کند؟، فرمود دوست ندارم به این آرد چیز دیگاری اضاافه شاود  اساکافی،  گونه عمل می است این

 (. 98/ 2  1376؛ ابن شهر آشو ، 488/ 42   1415؛ ابن عساکر، 249
به اس فاده از خوراک سااده و الب اه حامل  نوع خوراک آن حضرت نشان دهنده ا رار امیرالمومنین

( ضمن اشاره به حضاورش نازد آن حضارت 4  1342بر ی،   است. ُسَوید بن َغفله از ا حا  امام علی
ای کاه باوی ترشای آن مشاخد باود، در  گونه ای بود که در آن، شیر ترش بود به گوید  نزد حضرت کاسه می

شکسات  دست مبارک وی گرده نانی از جو بود که چنان خشک شده بود که گاهی با کمک زاناویش آن را می



 

 

 

 
22 

 

ل 
سا

تم
هف

ره 
ــا

شم
 ،

هم
زد

دوا
 ،

ن 
ستا

 تاب
 و

هار
ب

14
00

 

 

کند که وای بار شاما!  وضعیت را دید، به افراد خانه آن حضرت اع راض میریخت. سوید که این  و در شیر می
دهااد کااه  ای سااوید!  گونااه اساات؟! یکاای جااوا  می ترسااید کااه نااان و غااذای حضاارت این از خاادا نماای
؛ اربلای، 98/ 2  1376گوناه باشاد  ابان شاهر آشاو ،  خاودش خواسا ه کاه غاذایش این امیرالمؤمنین

و پرهیاز آن حضارت از غاذاهای  ز کامًم گویای سادگی غذای امام علیاین روایت نی (!163/ 1  1381
اناد، هماین  هایی که برخی افراد نزد معاویه از نوع پوشش و غذای آن حضارت باه وی داده هگزارشلذید است. 

 (.  41  1420؛ بیه ی، 28/ 4   1996ابن حمدون، دهد   سادگی و  ناعت را نشان می
دن خوراکش بسیار حساس بود. در یک ماورد آن حضارت از پاذیرش نسبت به حمل بو امام علی

حلوایی که اشعث بن  یس به بهانه هدیه  در وا   با نیات رشاوه( بارای ایشاان آورده باود، خاودداری کارد 
الماال مسالمانان بارای خاویش غاذا تهیاه  (. آن حضرت از اینکه بخواهد از بیت224به خط البالغ ،نهج 

اش در برابار  در کوفاه در زماان زماماداری ای کاه امیرالماومنین سافره شات.کند، به شادت پرهیاز دا
کند و نوع برخورد آن حضارت باا خواسا ه بارادرش  کاه درخواسات داشات از بیات  برادرش ع یل پهن می

الماال  دهاد کاه آن حضارت تاا چاه انادازه باه بیت المال به وی کمک شود تا  رضش ادا شاود( نشاان می
(. 562/ 3   1409دهد  ابان اثیار،  اهمیت میان و درماندگان نیز اخ صاص داشت، مسلمین که به بینوای

آن حضرت نسبت به بیت المال حساسیت داشت و حاضر نبود برای نیازهای روزمره خویش از آن اسا فاده 
کند. ایشان ح ی برای رفا  نیازهاای شخصای مجباور شاد شمشایر خاویش را بفروشاد  گنجای شاافعی، 

 (.175/ 1  1381ی، ؛ اربل134  1419

 در انتخاب پوشاک سیره امام علی .2

در ان خا  نوع پوشش نیز بسایار سااده و  ابال ت مال اسات. آن حضارت  زیست معنوی امام علی
شاس یهاای ابر  باف اهتوانسا ه از  گونه که این توانایی را داش ه که از به ارین غاذاها اسا فاده کناد، می همان

هرگز به خود اجازه نداده که هوا و هوس بار وی  ند، اما امامکه یلباس تهها( برای خود   به رین پارچه
(. آن حضارت باا 45ناماه  ،البالغه نهج  ندیند تا چنین روشی را برگز کند و حرص و طم  او را وادار کغلبه 

غلبه بر هوای نفس، حرص و طم ، آزادانه و با خواست خویش، پوششی بسیار ساده برای خویش ان خاا  
پوشاید. در  دار می دهد آن حضرت لباسی بسیار سااده، خشان و ح ای گااه و اله کرد. روایات نشان می یم

(. ابان ابای 411/ 1   1367است  کلینی،  شدهبرخی از روایات، به خشن بودن پوشش آن حضرت تصریح 
ر ت ( نیز باه ایان نک اه اشااره دارد کاه پوشاش آن حضارت نسابت باه دیگاران خشان656الحدید  م وفای 

رسایده، نشاان  (. روایاتی کاه دربااره جانس لبااس اماام علای26/ 1تا   د، بییالحد یاب است  ابن هبود
ًً لبااس آن حضارت از جانس کربااس باود  کلینای،  می / 2   1413؛ مفیاد، 163/ 8  1367دهد معماو

اره خاویش درب (. در روای ی آن حضرت به سفارشی از رسول خدا26/ 1تا   د، بییالحد یاب ؛ ابن142
اشاره دارد که حضرت، وی را از پوشیدن لباس حریر بدان جهت که آتش جهنس را در پای دارد، منا  کارده 
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را باه سایره رساول  (. این روایت ضامن اینکاه پایبنادی اماام علای139 -138  1379است  دش ی، 
 کرد. یهای تجملی پرهیز م از پوشش گر این است که امام علی دهد، بیان نشان می خدا

ای  حولاه یاا لباسای( کهناه بار دوش داشا ه کاه ح ای آن  در زمس ان، تنها  طیفاه امیرالمومنین
الماال،  رغس جاواز اسا فاده از بیت کرد. از آن حضرت ساؤال شاد چارا باه را از سرما محافظت نمی حضرت

چیاز بارای در پاساخ ساوگند خاورد از بیات الماال مسالمانان هایی  کند و امام علای گونه رف ار می این
  1415خویش بر نخواهد داشت و همین  طیفه کهنه را نیز از مدینه با خویش آورده اسات  ابان عسااکر، 

(. حضاارت در جااای دیگااری اشاااره دارد کااه جااز همااان لباااس 1/173   1381؛ اربلاای، 481 42/477
برخای از  (.45 ، ناماه البالغهنههجای که در بر دارد، لباس دیگری برای خویش مهیا نساخ ه است   کهنه

/ 2   1417پذیرفت  بامذری،  بردند، یا آن را نمی دهد اگر لباسی هس برای آن حضرت می ها نشان می ن ل
؛ 72/ 2  1412گذاشات  کاوفی،  الماال بارده و آنجاا می ( و یا آن را به بیت79  1406؛ سید رضی، 117

داد کاه  تنها به خود اجازه نمی دهد آن حضرت نه (. این موارد نشان می324 -40/323  1363مجلسی، 
آوردناد و اسا فاده  ای بارای وی می از بیت المال چیزی برای خویش بردارد بلکه ح ی در مواردی که هدیه

 داد. ورزید و اس فاده از لباس ساده خویش را ترجیح می از آن برایش حمل بوده، زهد می
گاهی در زمان غسل همان پیاراهن آن حضرت گاهی او ات، جز یک پیراهن نداشت، به همین جهت 

وجاود  نههجالبالغه (. ن ل دیگری در 97/ 2  1376کرده است  ابن شهرآشو ،  را شس ه و خیس به تن 
اش در کوفه تنها دو جامه کهناه باود و لبااس  دهد پوشش آن حضرت در دوره حکمرانی دارد که نشان می

 (.45نامه  البالغ ،نهجبرای خویش مهیا نساخ ه بود   -به عنوان بدل و جایگزین -دیگری
ناد و کا  ن آن دو را ان خایه به ار کد و غممش را آزاد گذاشت یخر  راهن یآن حضرت در یک مورد دو پ

(. شاواهدی وجاود دارد کاه 175/ 1  1381؛ اربلای، 134  1419د  گنجی شافعی، یگری را پوشیخود د
ها و به خصوص اشراف مرساوم باود  که در عرف عر  -هایی با آس ین بلند را پوشیدن لباس امام علی

نادتر باود و یاا  اد های لباساش از حاد معماول بل پسندید و اگر اندازه آسا ین نمی -(63  1392لو،   حسن
؛ طبرساای، 163/ 8  1367کاارد  کلیناای،  ش بااود، آن را کوتاااه مییهااای پااا شاا ر از پاشاانهیراهنش بیااپ

 (. در برخی از مناب  ضمن اشاره به حضاور اماام علای134  1419؛ گنجی شافعی، 487/ 1   1417
ازهاا و »در بازار آمده است   راهنای باه مبلاه ساه درهاس یپد... یهاا رسا فروش رباسکپس از آن باه باازار بزز

  1414د  طوسای، یپوشااند، پوشا فش را ماییه تا سر دو زانوی شر ک یراهن را در حالیرد و آن پکداری یخر 
کرد لباسی بر تن کناد  دهد آن حضرت تمش می (. این امر نشان می235/ 9تا   الحدید، بی ؛ ابن ابی365

ی را از وی دور سازد. سفارش آن حضرت به دیگاران دهنده تواض  وی باشد و کبر و خودبزرگ بین که نشان
 (. 137  1379نیز همین بود که از پوششی که نشانه تکبر است خودداری کنند  دش ی، 

از جامه و له زده خویش سخن گف ه و اشاره دارد کاه  نهجالبالغ های  آن حضرت در یکی از حکمت
(! 77حکمات  البالغه ،نههجن شارم کارده اسات  آن  در جامه پشمینش را و له زده که از و له زنناده آ
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کفش خویش را نیز آن  ادر پیناه زده باود کاه و  ای از ابان عبااس از  یمات آن کفاش  امیرالمومنین
چاه »نویساد   می البالغه نهج(. یکی از شاارحان 33سؤال کرد، از منظر او  یم ی نداشت  همان، خطبه 
رای هار فصال و هار زماان و مکاان لبااس دارناد...  در فر  است بین زندگی آن حضرت و کساانی کاه با

افکنناد، تنهاا باه علات اینکاه از ماد اف ااده  هاای خاود را باه دور می انگیزتر این که بسایاری از لباس اسف
 (. 258/ 6  1389 مکارم شیرازی، « آنکه کهنه یا فرسوده یا پاره شده باشد بی

 در انتخاب خوراک و پوشاک  فلسفه رفتار امام .3

ًیش را ان خا  نما از سر ناداری و ف ر، نوع خوراک و پوشاک  ساده و بی علیامام  کردناد چارا کاه  یآ
هازار دیناار در ساال  40آماده،  بر اسااس ن لای، میازان درآمادی کاه از مو وفاات آن حضارت باه دسات می

؛ 72 /2  1376ابان شاهر آشاو ،  ؛2/117   1417؛ بامذری، 1/159تاا   است  احمد بن حنبال، بی هبود
هاشاس را نیاز اداره  توانس ه با آن میزان درآمد، بنی ای که آن حضرت ح ی می گونه (، به218  1397م دسی، 

در هماان زماان حااکس  افزون بر این اماام (.43/ 41   1363؛ مجلسی، 9/123  1408کند  هیثمی، 
گوناه  شات. آن حضارت همانرسید، هماین روش را دا های فراوانی به دس ش می بودن نیز که اموال و داریی

ها را ان خا  کند، اما نه تنها ایان کاار را نکارد،  توانست از آن اموال برای خویش به رین که خود اشاره دارد می
(. ح ی در دوره حکاوم ش، 45نامه  البالغ ،نهجبود   شدهبلکه گویی زهد آن حضرت در این زمان بیش ر هس 

کردند آن حضرت باه جهات ف ار، چناین پوششای را  تصور می نپوشی امیرالمومنی ای به جهت ساده عده
به آنان فهماند که چنین روشی به جهت ناداری و ف ار نیسات  کلینای،  برای خویش برگزیده است و امام

(. بنابراین ان خا  چنین روشی در زندگی توسط آن حضرت دارای علل خا ی  غیر از ف ار( 439/ 6  1367
 شود به این علل اشاره شود. م اله تمش میاست، که در ادامه  هبود

 دنیا و آخرت در نگاه امام علی .3-1

خوردگان م فاوت بود. آن حضرت از طرفی دنیاا را  به دنیا، با نگاه دنیاطلبان و فریب نگاه امام علی
خاناه بنادگان  محل فراهس ساخ ن زاد و توشه سفر آخرت، محل پناد و انادرزگیری، محال عباادت، تجارت
 البالغه ،نههجخدا، محل نزول رحمت الهی دانس ه و از این جهت دنیا را ماورد سا ایش  ارار داده اسات  

م دار و سبک خواناده اسات  ابان عسااکر،  (. از طرفی نیز ایشان جنبه مادی دنیا را بسیار بی131حکمت 
(. دنیا در نگاه آن حضرت، نعمت فانی و لذت غیر  ابال 160و  33، خطبه البالغ نهج؛ 42/489  1415

اخه بلاوط و از اسا خوان  ای تلاخ بار شا ای، از آ  بینی بازی و از داناه دوام بود که از برگی در دهان مورچه
، ناماه 224خطباه  البالغه ،نههجنماود   تار می بدون گوشت خوکی در دست انسانی جذامی هس کس ارزش

گونه که خاود اشااره دارد دنیاا را ساه طم اه کارد و برگشا ی باه آن  (! آن حضرت همان236، حکمت 45
گونه باشد، در رف ارهاای او  دی این(. طبیع ًا و  ی نگاه کسی به زندگی ما77نداش ه است  همان، حکمت

گذارد. تردیدی نیست که ان خا  نوع خوراک و پوشش آن حضرت، م ا ثر از نگارش خااص  بسیار تاثیر می
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 است. ایشان به دنیا بوده
آن را بااه یکاای از کااارگزاران خااویش نوشاا ه اساات  کااه امیرالمااومنین البالغهه نهج 45در نامااه 

رده کا فاا کهناه و از غاذاها باه دو  ارص ناان ا کن دو جاماه یش به همیاینفرماید  بدان! امام شما از د می
د. در یاه بر شاخه درخات بلاوطی بروکتر و خوارتر از دانه تلخی است  ارزش ا در چشس من بیین دنیاست... ا

دهاد  اب دا از نوع خوراک و پوشش خاویش ساخن گف اه و در اداماه نشاان می این سخنان، امام علی
 ای، م  ثر از نوع نگاه آن حضرت به دنیا است. ان خا  چنین سیره

؛ 620  1376های مکاارر لباااس خااویش خباار داده   اادو ،  از و االه در روای اای کااه امااام علاای
انادازی؟  رون نماییاهناه را بکن لبااس یگوید  چرا ا (، شخصی به آن حضرت می160، خطبه البالغ نهج

 ابحگاهان، »فرمایاد  از مان دور شاو،  پوشی و توجه به آخرت، می با اشاره به فلسفه ساده امام علی
المثل  یکای از م رجمااان نهاب البمغاه در ترجمااه و شارح ایان ضاار «. شاوند ش مااییرهاروان شاب سا ا

ه خاوا  ماندناد و باه م صاد کادند، از آنهاا ید رسادار بودند و ره ساپردند و باه م صایه بکآنها »نویسد   می
باا بیاان ایان  (. در ح ی ات اماام علای2/176تاا    مکاارم شایرازی، بی« شاوند دند شناخ ه مایینرس

های زندگی دنیوی را به جاان بخارد،  کند کسی که ناممیمات و سخ ی یالمثل این ح ی ت را بیان م ضر 
 ر ان ظار اوست.بخش د سرانجام، پایانی خوشایند و رضایت

کناد، آن  از سادگی وض  زنادگی ایشاان ساؤال می در جای دیگر و  ی یکی از یاران امیرالمومنین
ن سارای یاش روی وی اسات، ایه سارای جااودانی پاکان یانسان عا ل با وجود ا»دهد   حضرت پاسخ می

بادان جاا  یاکناده نزدیز در آیانس و خودماان را یا ردهکاًی خود را به آنجا من  ل کند، ما ک گذرا را آباد نمی
  (110  1418درآورد  ابان جاوزی،   هیه سخن حضرت مرا به گر کد  به خدا سوگند یگو راوی می« برند! می

دانسات و چاون توجاه  چاون دنیاا را سارایی ماو  ی و زودگاذر می دهد امام علای این روایت نشان می
اش به آخرت بود، بر این باور بود که باید به فکر آبادساخ ن سرای جاودانی خاویش باود. بناابراین باا  ا لی

 ای برای خویش فراهس کرده بود. ای، زندگی بسیار ساده چنین اندیشه
افراد، جهت خاورد و خاوراک، شایسا ه انساان پرخوری و  رف همه همت  از منظر امیرالمومنین

در ناماه باه  معنوی نیست. چرا که در این  ورت، زندگی وی همانند چهارپایان خواهد بود. امام علای
ه خاوردن کاده نشادم یامان آفر عثمان بن حنیف، کارگزار بصره، در مورد فلسافه آفارینش خاویش گفات  

ا یاه تماام هما ش، علاف اسات و کاوان پرواری یون حزه مرا به خود مشغول دارد، همچکیهای پا کیخورا 
ه در ان ظاار کس است و از سرنوش ی کردن شکدن و خوردن و پر یه شغلش چر کای  وان رها شدهیهمچون ح

ایان بیاان (. 45ه ناماالبالغه ،نههج«  ام؟ ده شادهیاا مهمال و عباث آفر یاهاوده یا بیاخبر است آ اوست بی
دانسات و باه  دهد آن حضرت به جهات ایان کاه زنادگی دنیاوی را عباث و بیهاوده نمی نشان می امام

دانسات، از اینکاه بخواهاد همات خاویش را  ارف خاوردن و  جهت این که جایگاه انسان را بسیار واً می
ت پرهیز داشت. د کاه بر این بااور باو امام علی آشامیدن در این دنیا کند و از آخرت غافل بماند، به شدز
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بساا موجاب جهنمای شادن و دورشادن از رحمات های شاکس و شاهوت چاه  تسلیس شدن در برابر خواس ه
  (.40/340  1363؛ مجلسی، 2/161  1409خداوند شود  م  ی هندی، 

 اقتدا به سیره پیامبر اکرم .3-2

 دهد آن حضرت پایبندی عجیبای باه سایره رساول خادا نشان می واکاوی زندگی امام علی
(. شواهدی وجاود دارد 110خطبه  البالغ ،نهجکرد  رک.  اره دیگران را به این امر تشویق میداشت و همو 
کارد، در ان خاا   یپیروی م گونه که در همه امور از پیامبر اکرم دهد آن حضرت همان که نشان می

داد بار  دانسات و باه خاود اجاازه نمای را م  ادای خاویش می نوع خوراک و پوشاک نیز رسول خادا
گف اه شاده کاه آن  در این جهت رف ار کند. درباره سیره رساول خادا ف سیره رسول خداخم

(. در حادیثی 101/ 4  1415عسااکر، حضرت هیی گاه دو پیراهن، دو رداء و دو شلوار نداش ه است  ابن 
از جهات  ن ال شاده، اماام علای ماام  ااد که در برخی دیگر از مناب  م  دم حادیثی شایعه از ا

کلیناای،  ؛483/ 2  1342اساات  بر اای،  شاادهمعرفاای  ترین مااردم بااه رسااول خاادا خااوراک، شاابیه
ر یک مورد آن حضرت در پاسخ به کسانی که نوع غذا و پوشاش وی سابب (. د165/ 8؛ 328/ 6   1367

های آن حضرت بار خاویش اشااره  گیری و سخت تعجب و سؤال آنان شده بود، به سیره رسول خدا
ای باشاد کاه باه آن حضارت  نگرانی کرد مبادا عملکرد وی در این زمیناه باه گوناهایشان ح ی اظهار کرد. 

  (.159  1392؛ طبرسی، 87 -88، 84 -85/ 1   1353ملحق نشود  ث فی کوفی، 
هاا  سبب شده ح ی از مصارف برخای از خوراکی به رسول خدا عشق و عم ه امیرالمومنین

آوردند، حضرت از خوردن آن ام نااع کارد و فرماود    فالوده برای علی بر اساس ن لی رف نظر کند! 
/ 2  1371از آن نخورده است، دوست نادارم از آن بخاورم  بر ای،  ه رسول خداکزی است ین چیا

(! ممکن است این رف ار آن حضرت کمی تعجب برانگیز و غیر  ابل باور به نظر برسد اماا باا توجاه باه 410
(، بعید نیست که چناین 248/ 8   1420فخر رازی،   آن حضرت به رسول خدا عشق و عم ه زیاد
 سر بزند. رف اری از امام علی

 ریاضت نفس و توانمندسازی خویش در برابر مشکالت .3-3

افزایاد و  در این نک ه تردیدی نیست که مواجهه با سخ ی و ناممیمات در زندگی، بار م اومات افاراد می
 بخشد که به راح ی در برابر مشکمت تسلیس نشوند. ت مل در سخنان امام علای میبه آنها نیرو و توانی 

ای  های ماادی، نفاس خاویش را باه گوناه هدهد آن حضرت تمش داشت تا با پرهیز از برخی لذت نشان می
هار چناد  -بس گی به چیزهای خوشامزه نداشا ه باشاد، بلکاه باا انادک غاذایی عادت دهد که چندان دل

تواند م اومت خویش را در برابار  باشد. آن حضرت با ان خا  چنین روشی بر این باور بود که می ان   -ساده
ضمن اشاره به بهره اندک خویش از لذائذ  ها و ناممیمات افزایش دهد. در یک مورد امام علی سخ ی

خاود را باه  از ایان جهاتها دانس ه است و  مادی، این امر را سبب افزایش م اومت خویش در برابر سخ ی
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نههجتشبیه کارده اسات   -که بر خمف درخ ان  حرایی از م اومت بیش ری برخوردارند -بیابانی درخ ان
 (. 45 نامه البالغ ،

بو  ه خوشکست یی نکس شد. آن حضرت بمفا له فرمود  شیت د ای به حضرت علی روزی فالوده
ه کازی یاخاواهس نفساس را باه چ س و نمینک ن من از تو اس فاده نمییکطعس هس ی، ل رنگ و خوش و خوش

اماام دهاد  (! این امار نشاان می694  1356؛ طبری، 409/ 2  1371عادت ندارد، عادت بدهس  بر ی، 
داد و نگاران باود مباادا  های خوشمزه، به نفس خاویش ریاضات مای با پرهیز از خوردن خوراکی علی

فرمود نفس خاویش را چناان ریاضات دهاس  با ذکر سوگنداش به چیزی لذید عادت کند. آن حضرت  ذائ ه
ن روایات نشاان مای دهاد ناوع زنادگی آن (. ایا45اماه ن البالغه ،نههجکه اگر گرده نانی یاف س، شاد شود  

ای بود که نفس ایشان طوری تربیت شود که به انادک  گونه های ایشان بر خویش به گیری حضرت و سخت
ًً افراد به آن رغب ی نش -غذایی ساده  راغب باشد و بیش از آن را طلب نکند!  -دهند ان نمیکه معمو

باار اساااس ن اال دیگااری و  اای عاادی باان حاااتس  یکاای از ا ااحا  آن حضاارت( غااذای ساااده 
را مشاهده کرد، ضمن اشاره به کار و تمش آن حضرت در روز و عباادت آن حضارت در  امیرالمومنین

ساؤال  -از جسمی آن حضرت را برطرف ساازدتوانست نی که عادتًا نمی-شب، از علت ان خا  چنین غذایی
کرد، حضرت از لزوم  ناعت سخن گفت و فرمود در غیر این  ورت، نفس همواره چیز بیشا ر و به اری را 

دهاد  (. این روایت نیز نشان می482  1411؛ میبدی، 98/ 2   1376شهرآشو ،  ابن کند  از تو طلب می
های رو باه ازدیاادش را  دهاد و جلاوی خواسا ه به جهت این کاه باه نفاس خاویش ریاضات امام علی

  کرده است. بگیرد، به خوراکی اندک و بسیار ساده  ناعت می

 آموزش به دیگران .3-4

از ان خا  چناین خاوراک و پوشااکی، آماوزش باه دیگاران باود تاا از  یکی از اهداف امیرالمومنین
باه کاارگزار خاویش  ی که اماام علایامامشان یاد بگیرند و به ایشان ا  دا کنند. در نامه اع راض آمیز

عثمان بن حنیف نوش ه، ضمن اشاره باه سایره خاویش در خاوراک، از ضارورت پیاروی از خاویش ساخن 
گفت. هر چند ایشان پیروی کامل از سیره خاویش را غیارممکن دانسات، اماا از ان ظاار خاویش در جهات 

ازی ضامن اشااره باه بخشای از ایان (. مکارم شایر 45مه نا البالغ ،نهجحرکت در این مسیر سخن گفت  
 و مان از دنیاای شاما طام»اع نایی خویش به دنیا سخن گف ه و ساوگند یااد کارده  از بی نامه که امام

 کخاورا  از شیبا ایادن نیاا از ام... نسااخ ه ایامه بادلی ام هناهک لبااس نیاا بارای ام... و ندوخ اهین ای ن ره
ت یاه از نهاکا ر اماامیار اخیاتعب»نویساد   ، می(«45نامه البالغ ،نهجام   برنگرف ه زییناچ و مخ صر

ن مسا له مهاس را جادی یاا مخاطبانش ایه مخاطب کدهد برای آن است  تواض  و زهد آن حضرت خبر می
ازمناادان و مساا مندان محااروم یآلود نشااوند و بااا ن های پاارزر  و باار  اشاارافی گناااه رناد و آلااوده زناادگییبگ
 .(188/ 10  1389  مکارم شیرازی،« نندکاسات ؤم
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 پرهیز از غرور و خودپسندی .3-5

ت نهای و عوا اب منفای آن  در  رآن کریس و در روایاتی که از پیشوایان دینی رسیده، غرور و تکبر به شادز
دهاد آن حضارت باه  نشاان می (. بررسی زندگی امام علای37؛ اسراء/ 34است  رک. ب ره/  شدهبیان 

ت از غرور و تکبر پرهیز داشت و م ای باشد که مبادا سابب  گونه کوشید ح ی نحوه لباس پوشیدنش به یشدز
به خریاد لباسای باه  یمات چهاار درهاس توساط اماام  غرور و تکبر ایشان شود. در روای ی، امام  اد 

های آن لبااس را کوتااه کناد  دهد که آسا ین فرماید  حضرت به خیاط دس ور می اشاره کرد و می علی
؛ ابان ابای الحدیاد، 140/ 2   1417تکبرش نشود  بمذری، و هس باعث غرور و  تا هس از آلودگی دور باشد

اسات و اماام  هعاه آن روز نشاانه خاود برتربینای و تکبار باود(. بلند بودن آس ین در عرف جام202/ 2تا   بی
کارده اسات. در روایات دیگاری  به جهت پرهیز از تکبر، از پوشیدن چناین لباسای خاودداری می علی

، اع راض یکی از خوارج به حضارت دربااره ه به حضور گروهی از مردم بصره نزد امام علیضمن اشار 
ضمن پاساخ باه وی کاه باه پوشاش آن حضارت چاه کاار  است. امیرالمومنین شدهنحوه پوشش بیان 

سا ه یباشاد و شا بار و خودخاواهی دور که از هار گوناه کاام  ردهکار یپوششی را برای خود اخ دارد، فرمود  
 (. 213/ 3   1424؛ طبری، 108/ 1  1353روی کنند  ث فی کوفی، یمردم مسلمان از آن پوشش پاست 

ای لباس بپوشد که گرف ار غرور و تکبر نشود، در سافارش باه  گونه ضمن این که م ید بود به امام علی
د، خاودداری خواست از پوشیدن لباس بسیار بلناد کاه دامان آن باه زماین کشایده شاو دیگران نیز از آنان می

پیراهنت را بااً بگیار »کنند. در یک مورد آن حضرت شخصی به نام ابومطر را مورد خطا   رار داد و فرمود  
ماناد؛ اگار از راه و روش  تر است و هس از آلاودگی باه خااک محفاو  مای که هس به ت وای از پروردگارت نزدیک
گوید  هماین کاه  اورت باه ع اب  آن فرد می «.بار را از سرت بیرون کن مسلمانی باخبری، این خوی نخوت

/ 2  1353؛ ث فای کاوفی، 485/ 42  1415ابن عساکر،   است برگردانیدم، دیدم که آن شخد، علی
دهد آن حضرت بر این باور بوده که پوشیدن لباس خیلای بلناد کاه  نشان می (! این سخن امام علی713

شود، شایس ه یک فرد مسلمان نیسات چارا کاه  رسد، ضمن این که باعث کثیفی آن می دامن آن به زمین می
 نشان دهنده غرور و تکبر است و مسلمان وا عی باید م واض  باشد.

 همدردی با فقیرترین افراد جامعه .3-6

، همادردی باا ف یرتارین ین علل ان خا  غذا و لباس ساده و خشن توسط امیرالماومنینتر  از مهس
توانسات و دسا ش  باید به ایان نک اه توجاه شاود کاه آن حضارت تاا جاایی کاه می است. ها شار جامعه بود

-8کرد و از هیی کوششی در این زمینه دریه نداشت  رک. دهار/  نیازمندان جامعه کمک میرسید، به  می
(. ف را و نیازمندان در مناطق مخ لاف جامعاه اساممی زیااد و پراکناده بودناد و 12-7  1386کاملی، ؛ 9

کارد باا هاس  رو ایشاان ساعی می هتوانایی و یا دس رسی نداشت که به همه آنان کمک کناد، از اینا امام
هاا و نپوشایدن برخای از  سطح کردن زندگی خویش با آنان و به تعبیری با عدم اس فاده از برخی از خوراکی
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ها، حدا ل با آنان همدردی کناد و طبیع اًا ایان امار نشاان دهناده زهاد، جاوانمردی و بزرگاواری آن  لباس
ردن و کاناد عماًم راه برخاوردار یب ه میک نیهم امام علی  »حضرت است. به تعبیر شهید مطهری

ت عملی در غس مسا مندان، کسطحی و شر  دردی و هس های مس مندان مسدود است، با هس یازمند یرف  ن
 («.221  1385گذارد  مطهری،  های دل مس مندان مرهس می بر زخس

ک و پوشااک و بر خود واجب کرده باود کاه در خاورا « به عنوان پیشوای مسلمانان» امیرالمومنین
(. حضرت در نامه خاویش باه 1/410  1367ترین طب ات جامعه باشد  کلینی،  امور دیگر، در سطح پایین

های دنیا تنهاا باه دو جاماه کهناه و از غاذاهای  عثمان بن حنیف عامل خویش در بصره، از اینکه از لباس
د را همادردی باا جامعاه خاویش دنیای به دو  رص نان اک فا کرده، سخن گف ه است و فلسفه این نوع زه

ضمن اشاره به توانایی خاویش در باه دسات آوردن به ارین  عنوان کرده است. در این خطبه امام علی
ناد و حارص و طما  که هوا و هوس بر من غلبه کهات یفرماید  ه ها می غذاها و اس فاده از به رین لباس

« ماماهی»ا یا« حجااز»ن ین اسات در سارزمکاه ممک نس. در حالییذ را برگز یهای لذ ند تا خوراکیکمرا وادار 
ر خاورده باشاد، یمی سک رص نان نداش ه باشد و نه هرگز ش یکد به دست آوردن یه ح ی امکسی باشد ک
ا باه یابادهای ساوزانی باشاند... آکهای گرسنه و  سکه در اطرافس شکر بخوابس در حالی یمی سکا من با شیآ

شاوا و ینس و پکات نکهای روزگار شر  یرمؤمنانس اما با آنان در سخ یه گف ه شود  من امکنس کن  ناعت یهم
گوناه کاه در ایان ناماه  آن حضرت همان («.45، نامه البالغ نهجهای زندگی نباشس   یشان در تلخیم  دا

ای از  عنوان کرد، حاضر نبود از نان گندم و غاذاهای خاو  اسا فاده کناد، چارا کاه ممکان باود در گوشاه
کسی باشد که امید به دست آوردن یک  رص نان را هس نداش ه باشاد. باه تعبیار یکای از سرزمین اسممی 

ترین زنادگی را  برای مؤاسات با مردم در زمانی که وض  مردم خو  نیسات، سااده مح  ان، امام علی
کند تا ًا ل ت ویت روانی برای محرومان باشاد و بگویناد اگار لبااس ماا ماثًم کربااس اسات،  ان خا  می

ًیمان علیش  (. 200 -199/ 10  1389است  مکارم شیرازی،  بیه لباس مو
( زمانی که باا اع اراض 324، خطبه البالغ نهجعا س بن زیاد که به طور کلی از دنیا کناره گرف ه بود  

گیرد به حضرت گفت که خود شما هس مثل مان  های دنیوی بهره نمی مواجه شد که چرا از نعمت امام
در پاساخ فرماود  زنادگی در ساطح  ناگوار و لباس خشان مای پوشای! امیرالماومنین هس ی و غذای

/ 1   1367جامعه اسممی است  کلینای، ترین طب ات جامعه وظیفه دینی و الهی او به عنوان حاکس  پایین
 (.209خطبه  ،البالغ نهج ؛411

کند، از علت خودداری اماام  را مشاهده می امام احنف بن  یس از بزرگان بصره و  ی غذای ساده
فرماید  بار اماماان  در پاسخ وی می کند و امام از مخلوط شدن آن با روغن زی ون سؤال می علی

ًزم است در خوراک مانند مردمان  عااجز و ضاعیف باشاند تاا ف ار، باعاث طغیاان ف ارا نگاردد  ابان حق 
اسات کاه ناه تنهاا مسالمانان بلکاه  نی اماام علایهای انسا(. این گونه رف ار 70/ 1  1996حمدون، 

 (.93  1389غیرمسلمانان را نیز به شگف ی و تحسین واداش ه است  رک. جردا ، 
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 نتیجه

دهاد، ایشاان هماواره ساادگی و  ناعات را رعایاات  در خاوراک و پوشااک نشاان می سایره اماام علای
ًً غذایی بسایار سااده و اب ادایی باود. آن حضارت از مصارف خوراکی کرد. غذای آن امام یم هاای  معمو

دار و خشان باود. ساادگی  پوشید بسیار سااده و گااهی و اله کرد. لباسی هس که ایشان می خوشمزه پرهیز می
گرفات.  ساوزی افاراد  ارار می غذا و لباس آن حضرت به حدی بود کاه در ماوارد م عاددی ماورد ساؤال و دل

دهاد آن حضارت چاون  در این زمینه نشان می ناب  م  دم در خصوص علت رف ارهای امام علیبررسی م
توان با کشت و کار در آن، آخارت خاویش را آبااد کارد،  ای است که می مع  د بود دنیا منزلگاه مو  ی و مزرعه

ًیای سادگی و  ناعت در خوراک و پوشش را برگزیده است. آن حضرت بر این باور بود که انساان  از جایگااه وا
است، بنابراین سازاور نیسات کاه مانناد حیواناات تنهاا باه فکار خاوردن و  شدهبرخودار است و بیهوده آفریده ن

اس راحت خویش باشد. عموه بر ایان، آن حضارت باا ان خاا  ساادگی در خاوراک و پوشاش خاویش تامش 
انند آن حضرت عمل نکند، چاه بساا باه ا  دا کند و بر این باور بود که اگر م کرد به سیره رسول خدا می

ایشان ملحق نشود. عموه بر این، آن حضرت با ان خا  چنین روشی در  دد تمرین دادن باه نفاس خاویش 
ها  شاود و در برابار ساخ ی تار می بود و بر این باور بود که نفاس انساان هرچاه محرومیات بیشا ری ببیناد، رام

و خودپسندی، عامل دیگری بود که سبب شد تا نوع خاوراک و  م اومت بیش ری خواهد داشت. پرهیز از غرور
ای که حاکس جامعه اساممی باود، تامش  پوشش آن حضرت کامًم ساده باشد. همچنین آن حضرت در دوره

کرد تا با ف یرترین افراد جامعه زمان خویش همدرد و همراه شود. در ح ی ت آن حضرت وظیفاه خاویش را  می
سااده زیسا ی های روزگار با نیازمندان جامعه همراه باشد.  نوان امیرالمومنین در سخ یدید که به ع در این می

رو رعایت این ا ل در هر زمانی م ناسب با وضعیت آن جامعاه،  هست. از اینا از ا ول سیره حضرت علی
ی های گوناگونی به خود بگیرد. طبیع ًا رعایات ایان ا ال باه معناای حفاو شاکل و  االب ممکن است  ورت
است، بلکه رعایت اموری چون پرهیز از تجمامت و اساراف،  همل زم به رعایت آن بود نیست که امام علی

 رعایت  ناعت و ساده زیس ی، همواره مطلو  است.
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  اهره، مک به ال دسی. ذخنئرالعقبی،(، 1356الدین   طبری، محب -
 چاپ دوم، بیروت، دارالک ب العلمیه. الرهنضالنضره،(، 1424اااااااااااااااااااااااا   -
  س، دار الث افه.،چاپ اولامنلی،(، 1414طوسی، محمد بن حسن   -
چاپ سوم، بیاروت، دار احیااء ال ارا   ب(،یحالذیغفسیرالکبیر)مفنغ(، 1420فخر رازی، محمد بن عمر   -

 العربی. 
 .12-7، ص71فرهنگ کوثر، پاییز، شماره   نینزمندا ،امنمعلی(، 1386کاملی، ابراهیس   -
 ه.ی ب اًسممکجا، دارال یچاپ سوم، ب ،ینفکال(، 1367ع و   ی، محمد بن ینیلک -
 ااس، مجماا  احیاااء الث افاا   ،مننقههباالمههنمامیرالمههممنین(، 1412کااوفی، محمااد باان ساالیمان   -

 اًسممیه.
، چااپ اول، بیاروت، مطنلبالسئم لفیمننقهبآلالرسهمل(، 1419گنجی شافعی، محمد بن طلحه   -

 البمغ.
 بیروت، موسس  الرساله. کنزالعمنل،(، 1409م  ی هندی، عمء الدین علی   -
 ه.ی، تهران، اسممبحنساالنماس(، 1363مجلسی، محمد با ر   -
 ، چاپ سی و چهارم، تهران،  درا.سیری سنهجالبالغ (، 1385مطهری، مرتضی   -
 د.یخ مفی،  س، کنگره شاإلسشن (، 1413د، محمد بن محمد بن نعمان  یمف -
 .، چاپ اول،  س، ان شارات امام علی بن ابیطالبپینمامنم(، 1389مکارم شیرازی، نا ر  -
، چااپ اول،  اس، مطبوعااتی البالغه ایبهرنهجغرجم گمهن شهرحفشهر هتا(،  اااااااااااااااااااااااااا  بی -

 هدف.
 ،  س، پ وهشگاه علوم و فرهنگ اسممی.سیرهمعیشتیمعصممن (، 1397م دسی، یدالله   -
 س، دار نداء  ، تح یق مصطفی زمانی، هما امیرالمممنین(، 1411  میبدی، حسین بن معین الدین -

 اًسمم للنشر.
 بیروت، دارالک ب العلمیه. مجمعالز ائد،(، 1408حجر   هیثمی، ابن -

 


