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   بسيار مهم و نسلهای آیندهآه  در تربيت پرورشی  یكي از مهمترین اصول علم روانشناسی،در دانش تربيتي و 
که  انسانشناسي سخن مي گوئيم و معتقدیم هوقتي ما دربار.  نمونه است ارائهمفيد شناخته شده، نشان دادن الگو و

 ،  وما مي خواهيم براي  این  فكر و ایده  یك "بجز خدا نبيند: "رسد آه به قول سعدي انسان مي تواند به جائي ب
  از این شخصيت بزرگ ،  هستند )ع( یكي از این الگو ها موالي متقيان حضرت علي  ، الگو و نمونه  بياوریم

مد پيش معاویه آه با شخصي آ.  است آه  دوست و دشمن او را تمجيد و تعریف آرده اندانسانهای واالییمعدود 
است معاویه مي خواست او را امتحان آند آه او چگونه آدمي است، چاپلوس و دروغگو . علي بسيار دشمن بود 

مرد شروع به چاپلوسي آرد و براي اینكه آن  فالني در باره علي نظرت چيست ؟  :یا آدمي راستگو است ؟ گفت
معاویه گوش ميداد و .  و  ایشان را شخصی بخيل  توصيف کردت بد گف  بسيار  از علي ،  بياید  خوشش معاویه

 در اختيارخدا قسم اگر علي دو انبار ه ب ، هستیبسيار بي انصاف": هنگاميكه صحبت این شخص تمام شد گفت
  او مطمئنًا، یك انبار از آاه و دیگري از طال ، و به او مي گفتند یكي از دو انبار را در راه خدا انفاق آن:داشت

و چقدر ! در باره او  به این زیبایي سخن مي گوید) ع(  دشمِن علي   ."مي آرد   انبار طال را در راه خدا انفاق
.با سعادت است آن آسي آه دوست و دشمن از او تعریف آنند   

  
  شهداألنام بفضله حتی العدی
  والفضل ما شهدت به األعداء

 
 دانش عروض است ، علم عروض مبتکراین شخص  . نام داردیكي از دانشمندان بزرگ مسلمان خليل ابن احمد

 علي چيست ؟ ه از این دانشمند سؤال آردند اي خليل نظرت در بار .دانشي است آه با آن شعر  را  مي سنجند
من چه بگویم در باره آسي آه دشمنانش به خاطر عداوت و آينه اي آه داشتند سعي آردند فضائل او را :  گفت

آوازه  در عين حال فضائل و ؛ سعي آردند فضائل او را مخفي آننددشمنان  هم از ترس شدوستانمخفي آنند و 
  !  است گرفته فراخوبي هاي او شرق و غرب را

مانند خورشيد درخشانی است که حتی ابرهای تيره هم نمی توانند جلو نور افشانی او را ) ع(شخصيت امام علی 
سعدي در .از آنها بپردازد، بر عزت و بزرگی آن شخص افزوده می شودبگيرند و اگر شخص دیگری به تمجيد 

: اینگونه بزرگان فرهيخته تاریخ چنين می گوید هبار  
زيبائي  و بدين خوبي  در آه بازآئي  از هر تو  

 دري  باشد آه از رحمت به روي خلق بگشائي
  نشناسد  دست  از  ترنج بي حاصل مالمت گوي 

  جمال از پرده بنماييدرآن معرض آه چون يوسف
  را   رويان خوب    وقتي    بيارايند  به زيورها

  آه زيورها بيارائي  خوبي  چنان  سيمين تن  تو 
 تو  با اين حسن نتوانی  که روی از خلق درپوشی
 که  همچون  آفتاب از جام  و  حور از حله  پيدايی

 
 چه گفته اند ، در اینجا به چند نمونه )ع( مؤمنان  در باره اميرخوب است بدانيم آه شخصيت هاي بزرگ جهان

  .مي آنم اشاره  
 هاو دربار.  بوعلي سينا است آه ما خود او را بعنوان نمونه و الگو معرفي مي آنيم ،یكي از دانشمندان بزرگ

: علي سخن زیبایي دارد آه در آتاب رسالة معراجيه آمده است و در آن گفتار چنين مي گوید   



 فلكِ  حقيقت  وي این بو د  آه شریفترین  انسان و اشرف انبياء و خاتم رسوالن چنين گفت با مرآز حكمتو برا“ 
يا علی إذا رأيت الناس يتقربون الی خالقهم بأنواع البّر تقرب اليه بأنواع العقل " مؤمنين آهال و خزانة عقل  امير 

رند، تو در ادراک معقول رنج بر تا بر همه سبقت چون مردمان در تکثر عبادت رنج ب ای علي :گفت. " تسبقهم
ی  که او در ميان خلق چنان بود که معقول در مدنيا  و اینچنين خطاب را  جز با چون او  بزرگي راست . گيری

الجرم چون با دیده بصيرت عقل مدرک اسرار گشت ، همه حقایق را دریافت و دیدن حکم داد و . ميان محسوس
رساله معراجيه، نقل از توفيق التطبيق، نوشته علی بن .". (لو کشف الغطاء ما ازددت يقينا: تبرای این بود که گف
).فضل اهللا جيالنی  

 در باره    ابن ابي الحدید  معتزلي آه از علماي اهل سنت است آه  شرحي بر  نهج البالغه هم نگاشته  است ،
  ر باره مردي آه همة فضيلتها به او منتهي مي شود من چه بگویم د: مي گوید.درعلي یك سخن بسيار زیبایي دا

.  همه فضيلتها سرچشمهآري اوست .و هر مكتب و هر گروهي خود را به او منسوب مي سازد   
: چند سخن زیبا گفته است ) ع(در مثنوی معنوی  در بارة علي جالل الدین رومی موالنا   

:در یک جا می گوید  
 از علي آموز اخالص عمل

  دان منزه از دغلشير حق را
 

  :آنگاه  خطاب به علي مي گوید
مرتضي   علي  بگشا  اي راز   

 اي پس از سوءالقضا  حسن القضاء
 اي علي آه جمله عقل و ديده اي
 شمه اي وا گو از آنچه ديده اي
 تيغ ٍحلمت  جان ما  را  چاك آرد
 آب علمت خاك ما را پاك آرد
 باز گو دانم آه اين اسرار اوست

.ي شمشير آشتن آار اوستزانكه ب  
 

همانطور آه حافظ در یك شعر . علي رمز الهي و راز خدائي است ، همان خدایي آه بي شمشير آشتن آار اوست
: زیبا مي گوید  

 در زلف چون آمندش اي دل مپيچ آانجا
 سرها  بريده بيني   بي جرم و بي جنايت

 
فقط از روي حسن و زیبایي  افراد را به آه سي است آار خدا بي شمشير آشتن است  آار آن معشوق ، آار آن آ

. شمشيرةميدان  فداآاري مي آشاند ، تيغ عشق است ، نه تيغ  
:موالنا سپس می گوید  

 باز گو  اي  باز عرش خوش شكار
  از آردگارنتا چه ديدي اين زما

 چشم تو ادراك غيب آموخته
 چشمهاي حاضران بر دوخته
 زين سبب پيغمبر با اجتهاد

  خود را و ان علي موال نهادنام
 

 پيامبر باالي منبر رفت در آن بيابان ميان مكه و مدینه وقتي آه حداقل هجده هزار نفر پاي  خم در عيد غدیر
: سخنراني حضرت جمع شدند یك جمله گفت  

: موالنا مي گوید.  هر آه من موالي او هستم از این پس علي موالي اوست  
 

و  دوستگفت هر آو را  منم  موال   
 ابن عم من علي موالي اوست



 زين سبب پيغمبر با اجتهاد
 نام خود را  و آن علي موال نهاد

 
  .و سپس مولوي ، موال را بسيار زیبا  معني  مي آند  آه چرا پيغمبر چنين فرمود

 
 آيست موال  آنكه آزادت آند

يت زپايت وا آندقبند ر  
 

 ، موال آن آسي نيست آه شما برده او باشيد ، موال آن آسي است موال آسي است آه شما را آزاد مرد تربيت آند
.آه شما را از بردگي نجات دهد  

 چون به آزادي نبوت هادي  است
 مؤمنان  را  ز انبياء  آزادي  است

 
 او ، در پرتو آموزش انبياء و پيغمبران رشد آند  وو لذا مي گوید آزاد آن آسي است آه تعاليم انبياء را بگيرد

.دة واقعي خواهد بود آزا  
این دانشمند در برابر شخصيت . است ” شبلي شميل “  گرا از پيشتازان مكتب ماتریاليسم  هیكي از دانشمندان ماد

 ذآر شده ” انسانيصوت عدالتعلي “به تعظيم و تمجيد مي پردازد ، جمله اي زیبا دارد  آه در آتاب ) ع(علي 
: مي گوید.است  

الب  بزرگ بزرگان یكتا نسخه اي است آه نه شرق و نه غرب ، نه در گذشته و نه   پيشوا علي ابن ابي ط"
. "امروز صورتي مطابق این نسخه ندیده است  

جمله اي آورده ) ع(از نویسندگان مسيحي  جبران خليل جبران است آه در آتاب خود در باره علي یکی دیگر 
 خود از ایشان نقل قول آرده )جلد یك مقدمة چاپ آتاب اول(” امام علي“ است آه عبدالفتاح عبدالمقصود در آتاب

از این دنيا رخت بر بست  در حاليكه  رسالت خود را به جهانيان نرسانده ) علي ( او “ : چنين مي گوید . است
د یعني آنچه را آه او بود جهان هنوز نشناخته بود و سخن اورا درك نكرده بود یعني زمانه به او مهلت ندا” .بود  

او  از این دنيا چشم پوشيد  مانند پيامبراني آه در . و فهم مردم زمان او آنقدر  باال نبود تا علي را درك آنند 
جوامعي مبعوث  مي شدند آه گنجایش آن پيامبران را نداشتند و به مردمي وارد مي شدند آه شایسته آن پيامبران 

خدا را در این آار حكمتي است آه خود داند و خود دانا . ودنبودند و در زماني ظهور مي آردند آه زمان آنها نب
.  تر است  

 هيچ مورخ :سخني دارد مي گوید) ع(یكي دیگر از دانشمندان مسيحي به نام ميكائيل نعيمه در باره حضرت علي 
رگي چون و نویسنده اي هر اندازه هم از نبوغ و رادمردي  بر خوردار باشد نمي تواند تصویر آاملي از انسان بز

.امام علي  در مجموعه اي آه حتي داراي هزار صفحه باشد ، ترسيم نماید  
، او درباره نقل     می کنيم جورج جورداق لبناني به نام  از یك دانشمند مسيحي   را در این گفتارآخرین سخن

ني را به عقول و مي شناسي آه حقيقت انسا    آیا انسان بزرگي مانند علي را  “:حضرت علي چنين  مي گوید 
 آن حقيقت انساني آه ژرفائي بس عميق دارد آه هر یك از صاحبان عقول و نفوس .مشاعر بشري آشنا سازد

  او مي گوید آن برداشتي آه شما از علي دارید غير از ”  .بزرگ مطابق روش و طبع خود آنرا درك مي آند 
خود  فهم  خود و گنجایش  ادراکندازه ظرفعلي است ، علي اقيانوسي است آه هر آس به اشخصيت واقعی 
.اورا مي شناسد  

:را به یاد می آورد که می گویدسعدي زیبای  غزل  آناینجاست آه  انسان  
    

 به زيورها بيارايند وقتي خوب رويان را
 تو سيمين تن چنان خوبي آه زيورها بيارايي

 تو با اين حسن نتواني آه روي از خلق در پوشي
له پيداييحب از جام و حور از آه همچون آفتا  

 مالمت گوی بی حاصل طرنج از دست نشناسد
 درآن معرض که چون يوسف جمال ازپرده بنمايی
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