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 مقدمھ

در شكل گیرى شخصیت انسان امور مختلفى دخیل است كھ از آن میان مى توان بھ ھمنشینان و معاشران اشاره 
 در. كرد، زیرا بى گمان آدمى بخش مھمى از افكار و صفات اخالقى خویش را از دوستان و ھمردیفان مى گیرد

  :روایات اسالمى ھم بھ این تاثیر پذیرى اشاره شد، از جملھ حضرت سلیمان در روایتى مى فرماید

ال تحموا على رجل بشى ء حتى تنظروا الى من یصاحب، فانما یعرف الرجل باشكالھ و اقرانھ و ینسب الى اصحابھ 
" 27، ص 2سفینھ البحار، ج [ و اخدائھ  نكنید تا بھ دوستانش نظر بیفكنید،  درباره ى كسى قضاوت". ] ماده صدق

  .چرا كھ انسان بھ دوستان و یاران و رفقایش شناختھ مى شود

و من اشتبھ علیكم امره و لم تعرفوا : امام امیرالمومنین على بن ابى طالب علیھ السالم با بیان گویاى خود مى فرماید
ین هللا، و ان كانوا على غیر دین هللا فالحظ لھ من دین هللا دینھ فانظروا الى خلطائھ، فان كانوا اھل دین هللا فھو على د

ھرگاه وضع كسى بر شما مشتبھ شد و دین او را نشناختید بھ دوستانش نظر . ] 197، ص 74بحار االنوار، ج [ 
آیین حق كنید، اگر اھل دین و آیین خدا باشند او نیز پیرو ایین خداست و اگر بر آیین خدا نباشند او نیز بھره اى از 

  .ندارد

بھ راستى، گاه نقش دوست در خوشبختى و بدبختى یك انسان از ھر عاملى مھمتر است، گاه او را تا سر حد فنا و 
  .نیستى پیش مى برد و گاه او را بھ اوج افتخار مى رساند

یال، یا ویلتى لیتنى و یوم یعض الظالم على یدیھ یقول یالیتنى اتخذت مع الرسول سب[ سوره ى فرقان  29تا  27آیات 
لم اتخذ فالنا خلیال، لقد اضلنى عن الذكر بعد اذ جاءنى و كان الشیطان لالنسان خذوال، و بھ خاطر بیاور روزى را 

اى كاش، با رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ : كھ ظالم، دست خویش را از شدت حسرت بھ دندان مى گزد و مى گوید
را دوست خود انتخاب نكرده بودم، او مرا از یاد " شخص گمراه"ن، كاش فالن راھى برگزیده بودم، اى واى بر م

حق گمراه ساخت، بعد از آن كھ آگاھى بھ سراغ من آمده بود و شیطان ھمیشھ مخذول كننده ى انسان بوده است 
مى دھد كھ  بھ خوبى نشان". ] یعنى در وقت نیاز انسان، او را تنھایى مى گدارد و دست از یارى اش برمى دارد"

انسان چگونھ ممكن است تا مرز سعادت پیش برود، اما وسوسھ ى شیطانى دوستى بد ممكن است او را بھ قھقرا 
بكشاند و سرنوشتى مرگبار براى او فراھم سازد، سرنوشتى كھ بھ حسرت، روز قیامت ھر دو دست را بھ دندان 
72، ص 15ج تفسیر نمونھ،  ] .بگزد و فریاد یا ویلتى از او بلند شود . ]  



قرآن كریم از حالت دوستانى كھ در مسیر گناه و فساد یا زرق و برق دنیا، دست مودت بھ ھم مى دھند پرده 
ھمھ ى دوستان در آن . ] 67آیھ " 43"زخرف [ االخالء یومئذ بعضھم لبعض عدو اال المتقین : برداشتھ و مى گوید

بھ خوبى نشان مى دھد  - ھ توصیفى از صحنھ ھاى قیامت استك -این آیھ .روز دشمن یكدیگرند مگر پرھیزكاران
روز رستاخیز روز از ھم گسستن پیوندھاى دوستى است، مگر پیوندھایى كھ براى خدا و بھ نام خدا برقرار شده 

تبدیل شدن این گونھ دوستى ھا بھ دشمنى در آن روز طبیعى است، چرا كھ ھر كدام از آنھا دیگرى را عامل . است
و بیچارگى خود مى شمرد بدبختى :  

تو بودى كھ این راه را بھ من نشان دادى و مرا بھ سوى آن دعوت كردى، تو بودى كھ دنیا را در نظر من زینت 
  .دادى و مرا بھ آن تشویق نمودى، آرى تو بودى كھ مرا غرق غفلت و غرور ساختى و از سرنوشتم بى خبر كردى

تنھا پرھیزكارانند كھ پیوند دوستى آنھا جاودانى است، چرا كھ . چنین مى گویدھر یك از آنھا بھ دیگرى مطالبى این 
بر محور ارزش ھاى جاودانى دور مى زند و نتایج پر بارش در قیامت آشكارتر مى شود و آن را استحكام بیشترى 

در جرم و  اگر دوستى شان براساس شر و فساد باشد، شریك. چون دوستان در امور زندگى یكدیگرند. مى بخشد
بنابراین جاى تعجب نیست اگر دوستى از قسم . اگر براساس خیر و صالح باشد، شریك در پاداش یكدیگر مى باشند

110، ص 21تفسیر نمونھ، ج . [ اول در آنجا تبدیل بھ دشمنى گردد و از قسم دوم بھ دوستى محكم تر . ]  

[ دنیا فى غیر هللا عزوجل، فانھا تصیر عداوه یوم القیامھ االكل خلھ كانت فى ال: امام صادق علیھ السالم مى فرماید
، ص 4تفسیر على بن ابراھیم، ج  612 " بدانید ھر دوستیى كھ در دنیا براى خدا نباشد در ". ] طبق نقل نور الثقلین

ن دوستانى كھ بھ عشق بھره گیرى مادى دور انسان حلقھ مى زنند، چنا .قیامت تبدیل بھ عداوت و دشمنى مى شود
بى اعتبار و بى وفا ھستند كھ ھر زمان این نعمت ھا از انسان جدا شود با او وداع مى گویند، گویى تصمیم آن را از 

ثابت مى كند كھ جز بھ خدا نمى  - كھ نمونھ ھایش را بارھا شنیده یا دیده ایم -این گونھ ماجراھا. قبل گرفتھ بودند
اینان . تنھا كسانى ھستند كھ معنویت آنان را بھ ھم پیوند مى دھددوستان با وفا و راستین انسان . توان دل بست

دوستان زمان دارایى و تنگدستى و پیرى و جوانى و تندرستى و بیمارى و عزت و ذلتند، حتى رابطھ شان بعد از 
440، ص 12تفسیر نمونھ، ج  ] .مرگ نیز تداوم دارد . ]  

r عملھ و علمھ و حبھ و بغضھ و اخذه و تركھ و كالمھ و  طوبى لمن اخلص: حضرت على علیھ السالم مى فرماید
28، ج 467، ص 2غرر الحكم، ج [ صمتھ  عملش و علمش و دوستى اش " ھمھ كارش"خوشا بھ حال كسى كھ  [ .

  .و دشمنى اش و گرفتنش و واگذاردنش و سخن گفتن و خاموشى اش، پاك و خالص براى خدا باشد

تا چھ اندازه اسالم در مسالھ ى انتخاب دوست سخت گیر و دقیق و موشكاف استروایات موجود نشان مى دھد كھ  .  

زندگى اجتماعى از نظر قرآن و دیدگاه معصومین، علیھم السالم و ھمچنین علوم مختلف، از جملھ روان شناسى و 
مى شود  این جمع گرایى و غریزه ى زندگى اجتماعى سبب. جامعھ شناسى، از ضروریات مھم براى انسان است

انسان براى رفع نیازھاى خود با دیگران طرح دوستى بریزد و انس بگیرد و از لحاظ عاطفى آرامشى را براى 
در این میان چیزى كھ از اھمیت ویژه اى برخوردار است این است كھ نمى توان چشم بستھ با ھر  .خود ایجاد كند

ى، اشخاص را خوب شناسایى كرد و با آنھا انس كسى طرح دوستى ریخت، باید با شناخت اھداف و شرایط دوست
  .گرفت

كھ در نھج البالغھ و غرر  -در این مجموعھ از میان انبوه روایات و گفتھ ھاى على علیھ السالم درباره ى دوستى 
شاخھ براى شما  170بھ انتخاب پرداختھ و از آن بوستان ھاى دل انگیز، دستھ گلى با  - الحكم و سایر منابع آمده

امید است مطالعھ و دقت در این احادیث، چشم دلمان را روشن سازد . ده و در ھشت گلستان بھ ارمغان آورده ایمچی
  .تا در انتخاب دوست و ھم صحبت و ھمنشین دقیق باشیم

از خداى بزرگ مى خواھیم چراغ دوستى اھل بیت علیھم السالم و دوستان خودش را در دل ما روشن و پایدار 
  .فرماید
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 دوستى، اھمیت و ضرورت آن

ھر انسانى بنا بھ طبیعت خویش، داراى تمایالت اجتماعى و ایجاد ارتباط با دیگران است و براى رفع نیازھا، بھ 
  .ناچار دست دوستى بھ سوع ھمنوع خود دراز مى كن

اعى، نیاز بھ دوستى با دیگران و از بزرگترین ضرورت ھاى زندگى اجتماعى، جز رفع نیازھاى فردى و اجتم
  .اظھار تمایل آنان مى باشد

بھ دیده ى احترام نگریستھ شده و  - كھ مبتنى بر ضوابط دین باشد - در اسالم بھ مسالھ ى روابط و دوستى و رفاقت
درباره ى مسالھ ى دوستى و انتخاب دوست براى رسیدن بھ وحدت ھدف و عمل، كھ در سایھ ى نزدیكى دل ھا 

انسان ھمواره نیازمند باز و و تكیھ گاھى است كھ او را یارى نماید . ر است، سفارش ھاى فراوانى وجود داردمیس
كسى كھ فاقد دوست است ھمانند كسى  :تا با كمك یكدیگر مسیر زندگى را طى كنند، على علیھ السالم فرموده است

1525، ج 723، ص 2ج  غرر الحكم،. [ است كھ مھمترین اعضاى خود را از دست داده است . ]  

عاجزترین مردم كسى است كھ نتواند دوستى براى خود انتخاب كند و عاجزتر از او كسى است كھ : ھمچنین فرمود
11نھج البالغھ، حكمت . [ آن دوستى را كھ بھ دست آوره از دست بدھد . ]  

ذ دارد، دوست است كھ مانند آیینھ دوست، شریك زندگى انسان است، دوست است كھ ھمانند روح در بدن انسان نفو
  .خوب و بد را در مقابل ما مجسم مى گرداند و كارھاى خوب و بد ما را بھ ما تذكر مى دھد

آرى، دوست خوب است كھ بر اثر نفوذ در انسان او را بھ كارھاى خوب وادار مى كند و دوست ناپاك است كھ 
ید اثر دوست را در رفتار و كردار خود بشناسیم و ببینیم او پس با. انسان را منحرف مى گردان و بدبخت مى سازد

چھ تاثیرى در ما دارد، چون گاھى سرنوشت ھا را عوض مى كند و گاھى در دین و عقیده ى ما موثر است، از 
  :قول سلیمان پیامبر علیھ السالم نقل شده كھ فرمود

سى دوست و ھمدم است، زیرا آدمى را بھ دوستان و درباره ى كسى داورى نكنید مگر آن گاه كھ ببینید او با چھ ك
62، ص 2مستدرك الوسائل، ج  ] .افراد ھم گروه اش مى توان شناخت . ]  

 

 

 



 آیینھ حدیث

دوستى كردن با مردم ریشھ . ] 1391، ح 49، ص 1غرر الحكم، ج [ التودد الى الناس راس العقل : نشانھ ى عقل
  .ى خردمندى است

دوستى و مھربانى با مردم، نیمى از عقل و . ] 142نھج البالغھ، حكمت [ تودد نصف العقل ال: دوستى و خردمندى
  .تفكر است

دوستدارى فرخندگى است. ] 80، ح 7، ص 1غرر الحكم، ج [ التودد یمن : فرخندگى .  

وستى یار نیك برترین پناه و در د. ]1743، ح 68ھمان، ص [ الصدیق افضل عده و ابقى موده : برترین پناه
  .پایدارتر است

دوست، انسانى است كھ خودت . ] 1868، ح 77ھمان، ص [ الصدیق انسان انت اال انھ غیرك : ھمچون خود انسان
  .ھستى جز این كھ او غیر تو است

با مردم دوستى كردن، دل . ] 2080، ح 92ھمان، ص [ پیوند دل ھا و الموده تعاطف القلوب فى ائتالف االرواح 
یوند دادن جان ھا بھ یكدیگر متمایل مى سازدھا را در پ .  

دوستى و مھربانى خویشاوندى است. ] 18، ح 5ھمان، ص [ الموده رحم : نوعى خویشاوندى .  

دوستى در راه خدا . ] 1575ح  58، ص 1غرر الحكم، ج [ الموده فى هللا اكد من وشیج الرحم : استوارترین پیوندھا
شى استرشتھ اش استوارتر از پیوند خوی .  

دوستى خویشى و پیوند است. ] 105، ح 8ھمان، ص [ الموده نسب : پیوند .  

دوستى نزدیك ترین خویشاوند است. ] 339، ح 14ھمان، ص [ الموده اقرب نسب : پیوند نزدیك .  

" اىو پر فایده "دوستى با مردم پیوند اكتسابى . ] 698، ح 24ھمان، ص [ الموده نسب مستفاد : پیوند پر فایده
  .است

دوست خوب نسبت بھ انسان، نزدیك تر از . ] 203فھرست غرر، ص [ الصدیق اقرب االقارب : چقدر نزدیك است
  .خویشاوند است

نھج [ و رب بعید اقرب من قریب و قریب ابعد من بعید و الغریب من لم یكن لھ حبیب : بدون دوست غریب است
تاده اى كھ از خویشاوندان نزدیك ترند و چھ بسا نزدیكان و خویشاوندانى چھ بسا افراد دور اف. ] 31البالغھ، نامھ ى 

غریب و تنھا كسى است كھ دوست و ھمدمى نداشتھ باشد. كھ از ھر غریب و نا آشنایى دورتر مى باشند .  

 دوستى، نوعى. ] 211نھج البالغھ، حكمت [ و الموده قرابھ مستفاده و ال تامنن ملوال : خویشاوندى اكتسابى
با ھر كس كھ پشتكار ندارد دوست و آشنا نباش. خویشاوندى اكتسابى است .  

خویشاوندى بھ . ] 308ھمان، حكمت [ و القرابھ الى الموده احوج من الموده الى القرابھ : نزدیكى دل ھا با دوستى
ا با دوستى و چھ بسا كسانى كھ با ھم خویشاوند نیستند، ام"دوستى نیازمندتر است از دوستى بھ خویشاوندى 

  ."مھربانى بھتر از خویشاوندان زندگى مى كنند

 



 

 

 

 آزمایش قبل از انتخاب

ھر فردى در زندگى خویش بھ دوست و ھمنشینى نیاز دارد تا ھنگام ناراحتى با او درد دل كند و موقع سختى نزد 
حال این . با او در میان بگذراداو برود و ھنگام حوادث و مشكالت از او كمك بگیرد و باالخره غم و شادى خود را 

سوال بھ ذھن راه مى یابد كھ مى توان با ھر كسى رفیق شد و از آنان ھمھ نوع كمكى را توقع داشت یا باید از ھمھ 
روزگارى : رمید و با ھیچ كس دوستى نكرد و خود را در زمانى دانست كھ رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ فرمود

44تحف العقول، ص . [ د، ھر كس گرگ نباشد گرگ ھا او را مى خورندمى آید كھ مردم ھمھ گرگن . ]  

راستى آیا در دورانى كھ دوستان ظاھر ساز و خیانتكار فراوانند و ھر كس بھ سود خویشتن فكر مى كند، راھى 
 براى شناسایى آنان وجود دارد كھ بتوانیم خوب را از بد تشخیص دھیم و دوستى ما پایدار باشد؟ 

ھمان طور كھ انسان براى خرید اجناس و پرداخت پول آن دقت مى كند تا جنس خوب را بھ : سخ باید گفتدر پا
دست آورد و پولش را بیھوده از دست ندھد، در راه بھ دست آوردن دوست كھ بھترین سرمایھ ھاست باید دقت نماید 

رفاقت كند، حضرت على علیھ السالم مى تا دوست خوب و با رازش را بھ دست آورد و بتواند سالیان دراز با او 
208نھج البالغھ، حكمت . [ در كشاكش روزگار، افراد، با دوستان خوب شناختھ مى شوند: فرماید . ]  

روایات تاكید مى كنند دوستانتان را آزمایش كنید تا میزان . بنابراین انسان باید سعى كند افراد خوب و بد را بشناسد
ثال از آنان در تنگدستى یارى بطلبید، در مراحل گونھ گون زندگى با ایشان نشست و دوستى شان معلوم شود، م

برخاست نمایید تا گوھر درونى شان بر شما بیشتر آشكار شود، در ضمن باید دید آیا دوستى شما را براى انتظار و 
ت كھ دوستى ھا براساس ایمان در ھر حال، اصل بر این اس. توقعى برگزیده اند یا با اندیشھ اى صادقانھ و خالصانھ

و تقوا باشد و از معنویت مایھ بگیرد و عاملى براى رشد مودت و اخالق و نزدیك تر شدن بھ خدا باشد، نھ براى 
  .پول و زرق و برق و دستیابى بھ جام و مقام و موقعیت

است كھ منافع شخصى  اگر فردى. بھترین راھى كھ بھ آن، دوست واقعى شناختھ مى شود پول و مسائل مادى است
خود را در نظر مى گیرد، كوچك ترین ارزشى ندارد، زیرا زمانى كھ دوست ثروتمندى ترى بیابد رفیق گذشتھ را 
فراموش خواھد كرد، ھمین طور اگر دوست، در مواجھھ با حوادث مختلف زندگى، بھ امور غیر اسالمى و انسانى 

بھ ھر حال در خورى و شایستگى دوست وقتى بھتر . ى گرددو غیر اخالقى دست بزند ارزش دوستى اش ساقط م
معلوم مى شود كھ تا چھ حد حاضر است در رفع نیاز آدمى بكوشد، و نیز بھ وقت عصبانیت، چھ مقدار حریم 
اینك بھ گلستان  .دوستى را رعایت مى نماید و از بدگویى و رساندن ضرر و زیان بھ دوست خویش، پرھیز مى كند

و كالم نورانى امیرالمومنین على علیھ السالم سرى مى زنیم ھمیشھ سر سبز .  

 

 

 

 



 آیینھ حدیث

براى رفیق گرفتن، ھمان آزمون . ] 27، ح 557، ص 2غرر الحكم، ج [ كفى بالصحبھ اختبارا : آزمایش دوست
  .كافى است

ھمان، ص [ ال تامن صدیقك حتى تختبره و كن من عدوك على الشد الحذر  810 ز دوستت ایمن مباش ا. ] 151، ح 
  .تا این كھ او را بیازمایى و بسیار با احتیاط با دشمنت برخورد كن

نھج البالغھ، نامھ ى [ سل من الرفیق قبل الطریق : لزوم شناخت رفیق راه پیش از آن كھ درباره ى راه  [ .31
  .بپرسى، درباره ى رفیق راه بپرس

، ص 2غرر الحكم، ج [ االختبار دامت صحبتھ و تاكدت مودتھ من اتخذ اخا بعد حسن : اھمیت آزمایش در رفاقت
كسى كھ پس از آزمایش صحیح، كسى را بھ دوستى برگزیند، رفاقتش پایدار و دوستى اش . ] 1260، ح 695

  .استوار خواھد ماند

مقارنھ االشرار  قدم االختبار واجد االستظھار فى اختیار االخوان و اال الجاك االضطرار الى: آزمایش قبل از دوستى
98، ح 541ھمان، ص [  در بر گزیدن دوستان و برادران، آزمایش را مقدم دار و در كار جستن پشتیبان  [ .

  .بكوش، و گر نھ، ناچارى، تو را مجبور مى كند كھ با بدان و ناپاكان نزدیكى و دوستى كنى

غرر الحكم، ج [ الضطرار الى مرافقھ االشرار من اتخذ اخا من غیر اختبار الجاه ا: نتیجھ ى ناسنجیده دوست گرفتن
كسى كھ ناسنجیده و بدون آزمایش با دیگران پیمان دوستى مى بندد، ناچار باید بھ رفاقت . ] 1259، ح 695، ص 2

  .اشرار و افراد فاسد تن در دھد

109نھج البالغھ، خطبھ ى [ من عشق شیئا اعملى بصره و امرض قلبھ : عشق و محبت دروغین ھر كس بھ  [ .
چیزى بیھوده و بدون اھداف واالى الھى عشق ورزد، عشق و دوستى دروغین چشمان او را نابینا و قلبش را بیمار 
  .مى سازد

  [ [. اى بسا ابلیس آدم روى ھست پس بھ ھر دستى نباید داد دست ·
  [ [. پس بھ ھر دستى نباید داد دست . پس بھ ھر دستى نباید داد دست ·

نھج البالغھ، خطبھ [ من عرف من اخیھ وثیقھ دین و سداد طریق فال یسمعن فیھ اقاویل الرجال : دهآزمایش حساب ش
از دوست خود، اطمینان و استقامت در دین و درستى راه و رسم زندگى " در آزمایش حساب شده"كسى كھ . ] 141

  .مشاھده كند، دیگر نباید بھ سخنان این و آن توجھ نماید

الحازم من تخیر لخلتھ، فان المرء یوزن بخلیلھ: نجشدوست خوب میزان س . 2048، ح 89، ص 1غرر الحكم، ج  ] 
دور اندیش كسى است كھ دوست نیك را بگزیند، زیرا كھ مرد بھ دوستش سنجیده مى شود]  .  

  . و اول بگو با كیان زیستى كھ تا من بگویم كھ تو كیستى ·
 . كھ تا من بگویم كھ تو كیستى ·

 

 

 



دوست و راه ھاى شناخت نشانھ ھاى  

آنیھ خوبى و بدى را بھ ھمان . آینھ ھم خوبى ھا را نشان مى دھد و ھم بدى ھا را، دوست خوب نیز چنین است
آینھ خوبى و بدى ما را بھ خودمان نشان مى دھد، . مقدار كھ ھست نشان مى دھد، دوست خوب نیز چنین است

را مى بینیم بدون ناراحتى آن را برطرف مى كنیم، اگر  وقتى در آینھ عیب خود. دوست خوب نیز چنین است
  .دوست ما عیبمان را گفت بى ھیچ ماللى از او تشكر مى كنیم

دوست خوب از دوستش مى خواھد كھ عیب ھایش را بھ . اگر جلو آینھ قرار نگیریم عیب ھاى خودمان را نمى بینیم
  .او بگوید

خت آن، رھنودھا و سفارش ھاى فراوانى در قرآن و كالم معصومین در زمینھ ى نشانھ ھاى دوست و راه ھاى شنا
و انس و دوستى"با كسانى شكیبایى : خداوند در قرآن مى فرماید. علیھم السالم وجود دارد داشتھ باش كھ صبح و  "

28آیھ " 18"كھف . [ شام بھ یاد خداوند ھستند . ]  

وید كھ دیدار او شما را بھ یاد خدا اندازد، مایھ ى افزونى با كسى دوست ش: رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ فرمود
1امالى طوسى، ج . [ دانش شما گردد و عمل او شما را بھ یاد آخرت بیندازد . ]  

  :امام صادق علیھ السالم بھ كسى كھ از حقوق مسلمان بر دیگرى سوال كرده بود فرمود

ست برود و رعایت نگردد، انسان نافرمانى خدا را ھفت حق است كھ واجب است و اگر یكى از این حقوق از د
  .نموده است

قربانت گكردم آن حقوق چیست؟ : راوى عرض كرد  

من دوست تو ھستم، مى ترسم آن حقوق را زیر پا بگذارى و حفظ نكنى، بدانى و عمل نكنى: حضرت فرمود .  

بھ خدا پناه مى برم: عرض كرد .  

سبت بھ تو دارد این است كھ براى او دوست بدارى آنچھ براى خودت كمترین حقى كھ مسلمان ن: حضرت فرمود
حق دوم این است كھ مواظب باشى او را عصبانى نكنى و . دوست دارى و بد بدانى آنچھ را براى خود بد مى دانى

او حق سوم این كھ با بدن و مال و زبان و دست و پا بھ  .سعى كنى او را خشنود سازى و دستورش را اطات نمایى
حق پنجم این است كھ تو سیر نباشى و او گرسنھ باشد، . حق چھارم آن كھ راھنما و آیینھ اش باشى. كمك نمایى

حق ششم آن است كھ اگر تو خادم دارى اما دوست . سیراب نباشى و او تشنھ باشد، پوشیده نباشى و او عریان باشد
حق . ید، برایش غذا تھیھ كند و رختخوابش را پھن نمایدتو ندارد، باید خدمتگزارت را بفرستى لباس ھاى او را بشو

بھ تشییع جنازه . ھفتم این است كھ سوگندش را بپذیرى، دعوتش را قبول كنى و ھر گاه بیمار شد بھ عیادتش بروى
اش حاضر شوى و ھر گاه فھیمدى حاجتى دارد قبل از این كھ بگوید آن را انجام دھى و وى را ناگزیر نكنى كھ 

آن كار را از تو درخواست كندانجام  .  

169، ص 2اصول كافى، ج . [ وقتى این حقوق را رعایت كردى و دوستى شما برقرار گردیده است . ]  

 

 

 



 آیینھ حدیث

خوش رفتارى بھ گاه . ] 31، ح 512، ص 2غرر الحكم، ج [ فى الضیق یتبین حسن مواساه الرفیق : شناخت دوست
  .تنگى و سختى پدیدار مى گردد

در تنگى و سختى، خوبى محبت و . ] 69، ح 514ھمان، ص [ فى الضیق و الشده یظھر حسن الموده : راه شناسایى
  .دوستى پدیدار مى گردد

  [ [. دوست آن باشد كھ گیرد دست دوست در پریشان حالى و درماندگى ·
  [ [. در پریشان حالى و درماندگى . در پریشان حالى و درماندگى ·

، ص 2غرر الحكم، ج [ ال و شده االحتمال الخاللھ عند كثره االفض 490 دوستى بھ ھنگام بسیارى . ] 19، ح 
"بخشش ھا و سختى تحمل ھا و بردبارى ھا  محقق مى گررد" از دوست .  

بھ ھنگام فرود آمدن سختى ھا بنیان نگھدارى . ] 6، ح 489ھمان، ص [ عند نزول الشدائد یخرب حفاظ االخوان 
و ھر كسى دنبال كار خودش رفتھ بھ دوستش نمى پردازد"ى شود برادران، ویران م ".  

دوست تو كسى است كھ غمخوار تو . ] 606، ح 645ھمان، ص [ من اھتم بك فھو صدیقك : دوستى و غمخوارى
  .باشد

دوستدار تو، تو را از بدى باز مى دارد. ] 76، ح 613ھمان، ص [ من احبك نھاك : دوست واقعى .  

را بھ راستى دوست بود از ھر روش زشت تو را دور كندآن كس كھ تو  · .  
  .از ھر روش زشت تو را دور كند .از ھر روش زشت تو را دور كند ·

غرر الحكم، ج [ من ابان لك عن عیوبك فھو ودودك : بھترین دوست 2 ھر كس عیب ھاى تو . ] 555، ح 641، ص 
  .را بر تو آشكار سازد، دوست تو ھمان است

389، ح 850ھمان، ص [ ال ینتقل الودود الوفى عن حفاظھ و ان اقصى،  :دوست وفادار . ]  

 

 

 

 

  .دوست وفادار، روى از دوستى نگرداند اگر چھ رانده و دور كرده شود

، ح 679، ص 2غرر الحكم، ج [ من بصرك عیبك و حفظك فى غیبك فھو الصدیق فاحفظھ : دوست صمیمى
اند و در پنھان آبرویت را حفظ كند، دوست صمیمى تو است، از وى ھر كس عیب تو را بر تو بنمای. ] 1084

  .نگھدارى كن

  [ [.دوست دارم كھ دوست عیب مرا نھ كھ چون شانھ با ھزار زبان پشت سر رفتھ مو بھ مو گوید ·
  [ [.پشت سر رفتھ مو بھ مو گوید .ھمچو آیینھ پیش رو گوید پشت سر رفتھ مو بھ مو گوید ·



، 681، ص 2غرر الحكم، ج [ الى الدار الباقیھ و اعانك على العمل لھا فھو الصدیق الشفیق  من دعاك: رفیق شفیق
ھر كس تو را بھ سوى سراى جاوید آخرت بخواند و بھ كار كردن براى آن یارى ات كند پس او دوست . ] 1113ح 

دوستى اش را از دست مده"مھربان تو است  ".  

دوست راست . ] 388، ح 850ھمان، ص [ صدوق عن الموده و ان جفى ال یحول الصدیق ال: دوست راست كردار
  .كردار، رخ از دوستى نتابد اگر چھ ستم بیند

فھرست غرر، ص [ صدیقك من صدقك ال من صدقك : نشانھ ى دوست با انصاف رفیق واقعى تو كسى  [ .457
یق مى كنداست كھ بھ تو راست مى گوید، نھ آن كس كھ ھر كارى مى كنى عمل تو را تصد .  

. ] 1195، ح 39، ص 1، غرر الحكم، ج 31نھج البالغھ، نامھ [ الصدیق من صدق غیبھ : دوستى در پشت سر
ھر جا حضور ندارد از او حمایت كند"دوست آن است كھ پشت سر ھم، دوستى اش درست باشد  ".  

، ص 1غرر الحكم، ج [ ر و االحسان الصدیق من كان ناھیا عن الظلم و العدوان، معینا على الب: نشانھ ھاى واقعى
دوست كسى است كھ از ستم و تعدى باز دارد و در نیكى و احسان انسان را یراى دھد. ] 2100، ح 94 .  

ھمان، [ الصدیق الصدوق من نصحك فى عیبك و حفظك فى غیبك و آثرك على نفسھ : ویژگى ھاى دوست راستین
را درباره ى عیب ھایت اندرز دھد و در پشت سرت نگھ  دوست راستین كسى است كھ تو. ] 1926، ح 80ص 

  .دارد و تو را بر خودش مقدم دارد

الصدیق من وقاك بنفسھ و اثرك على مالھ و ولده و عرسھ : دوستى و ایثار دوست . ] 2035، ح 89ھمان، ص  ]
ن مطلب در مورد دوست البتھ ای"كسى است كھ تو را با جانش نگھ دارد و بر مال و فرزندان و خاندانش بگزیند 

  ."الیق است

ترجمھ و شرح فیض "نھج البالغھ [ ال یكون الصدیق صدیقا حتى یحفظ اخاه فى نكبتھ و غیبتھ و وفاتھ : شرط رفاقت
رفیق، خوب نیست، مگر كسى كھ در مواقع تھى دستى و در غیاب و حتى پس از مرگ . ] 129، حكمت "االسالم

زیرنویس بھ دوست گر چھ عزیز است راز دل مگشا. ار او را حفظ نمایدھم دوست خود را یارى كند و اسر ++  

  ..كھ دوست نیز بگوید بھ دوستان عزیز

 عوامل از دست دادن دوست

سوالى كھ بھ ذھن راه مى یابد این است كھ رمز دوام و گسستن پیمان ھاى دوستى چیست، چرا رابطھ ى دوستى دو 
ھ ھیچ چیز نمى تواند آن را بگسلد، اما رشتھ ى محبت دو نفر آن قدر سست نفر آن قدر مستحكم و استوار است ك

  .است كھ بھ كمترین بھانھ اى از ھم گسستھ مى شود

در پاسخ بھ این سوال باید گفت ھر گاه دو نفر براى خدا و خدمت بھ اجتماع دست دوستى بھ یكدیگر بدھند روز بھ 
شترى مى یابد، ولى آن گاه كھ براى منافع شخصى و در راه ظلم و روز دوستى آنان تقویت مى شود و استحكام بی

فساد با یكدیگر دوست شدند، بھ دلیل توجھ بھ منافع خویش زودتر متفرق مى گردند و ھمین رمز ناسازگارى و 
  .برخوردھاى بسیارى از دوستان و سرانجام جدایى آنان است

و وفادار بود ناگھان تغییر روش مى دھد و اسباب ناراحتى  دوست شما كھ تا دیروز بھ شما اظھار ارادت مى كرد
شما را فراھم مى كند، سر سنگین مى شود و بھ تندى مى نگرد و بھ خشم حرف مى زند، این دوست وفادار چرا 
 تغییر روحیھ داده و این چنین شده است؟ 



توقعات و انتظارات نابجا . مى گیرد باید در نظر داشت بسیارى از ناراحتى ھا از بى احتیاطى ھاى افراد سرچشمھ
  .و كارھاى ناشایستھ، دوستان را دلگیر و بى اعتنا مى گرداند

بیایید در این بخش از بوستان عطر افشان خاندان نور و دوستان پاك و وارستھ ى خداى بزرگ، مخصوصا امام 
عزیزان فیض جوییم مومنین حضرت على علیھ السالم خوشھ اى برچینیم و از گفتھ ھاى بى بدیل آن .  
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ھر كس دوستى ندارد پناھى . ] 1098، ح 680، ص 2غرر الحكم، ج [ من ال صدیق لھ ال ذخر لھ : بدون دوست
  .ندارد

از دست " مبادا دوستان خود را از دست بدھید كھ. ] "65نھج البالغھ، حكمت [ فقد االحبھ غربھ : غربت و تنھایى
و تنھایى استدادن دوستان، غربت  .  

از دست مبر، اگر چھ او . ] 47، ح 802، ص 2غرر الحكم، ج [ ال تقطع صدیقا و ان كفر : نباید از دست داد
كفران كننده باشد" نعمت دوستى را" .  

، ص 2غرر الحكم، ج [ ال تبذلن ودك اذا لم تجد لھ موضعا : جایگاه دوستى 808 وقتى كھ براى دوستى . ] 126، ح 
ینى آن را بھ كار مبندجایى نمى ب .  

26، ح 566ھمان، ص [ كن للود حافظا و ان لم تجد محافظا : حفظ دوستى خودت نگھ دارنده ى دوستى و  [ .
  .رفاقت باش، اگر چھ نگھ دارنده پیدا نكنى

نھج [ اعجز الناس من عجز عن اكتساب االخوان و اعجز منھ من نضیع من ظفر بھ منھم : ناتوان ترین مردم
ناتوان ترین مردم كسى است كھ نتواند دوستى بیابد، و از آن ناتوان تر كسى است كھ دوستان . ] 12غھ، حكمت البال

سازد" و دوستى را تباه"بھ دست آمده را رھا  .  

زندگى براى كسى كھ دوستانش . ] 224، ح 840، ص 2غرر الحكم، ج [ ال عیش لمن فارق احبتھ : زندگى ناگوار
وارا نیسترا از دست بدھد گ .  

ما اقبح القطیعھ بعد الصلھ و الجفاء بعد االخاء و العداوه بعد الصفاء و زوال االلفھ بعد : نكوھش قطع رابطھ
266، ح 756ھمان، ص [ استحكامھا  چقدر زشت است بریدن پس از پویند و دورى كردن پس از برادرى و  [ .

ردن پس از استوار كردندشمنى پس از محبت و صفا و رشتھ ى دوستى را از میان ب الفقد : از دست دان درد آور .
، ح 39، ص 1غرر الحكم، ج [ الممرض فقد االحباب  از دست دادن دوستان از دست دادنى است درد  [ .1202

  .آور

من فقد اخا فى هللا فكانما فقد اشرف اعضائھ: از دست دادن اعضاى بدن كسى . ] 1525، ح 723، ص 2ھمان، ج  ] 
اك ضمیر خود را، كھ براى خدا با وى پیوند دوستى داشتھ از دست بدھد، مثل این است كھ شریف ترین كھ دوست پ

  .اعضاى بدن خود را از كف داده است



ال تدوم على عدم االنصاف الموده: بى انصافى عامل از دست دادن دوستى با بى . ] 391، ح 850ھمان، ص  ] 
و رعایت نكردن آداب دوستى"انصافى  دار نیستپای " .  

ھمان، ص [ من لم یتعاھد موادده فقد ضیع الصدیق : عامل تباھى دوست 663 ھر كس عھد دوستانش را . ] 888، ح 
  .نگھ ندارد، دوست را تباه ساختھ است

، ح 663ھمان، ص [ من وادك المر ولى عند انقضائھ : دوستى ھاى ناپایدار ھر كس براى كارى تو را  [ .890
آن كار كھ تمام شد، او نیز دست از دوستى بكشددوست داشتھ باشد،  .  

  . این دغل دوستان كھ مى بینى مگسانند گرد شیرینى ·
  [ [. مگسانند گرد شیرینى . مگسانند گرد شیرینى ·

818، ح 658، ص 2غرر الحكم، ج [ من صدق الواشى افسد الصدیق : زود باورى عامل جدایى ھر كس سخن  [ .
ر دارد دوست را تباه كرده استبد خواه و سخن چین را باو .  

بھ خشم آوردن و شرمنده ساختن . ] 480نھج البالغھ، حكمت [ اذا احتشم المومن اخاه فقد فارقھ : مقدمھ ى جدایى
  .دوست، مقدمھ ى جدایى است

ھر . ] 920، ح 666، ص 2غرر الحكم، ج [ من استقصى على صدیقھ انقطعت مودتھ : كنجكاوى عامل قطع رابطھ
دوستى اش بریده مى شود" و بھ او بد گمان باشد"بر دوستش كنجكاوى روا دارد كس  .  

و "ھر كس جویاى تباھى دوستش باشد . ] 576، ح 643ھمان، ص [ من استفسد صدیقھ نقص من عدده : بى پناھى
از پناه ھاى خود كاستھ است" بھ جھت مسائل مادى، آرزوى نابودى او را داشتھ باشد .  

نھج [ و انما انتم اخوان على دین هللا ما فرق بینكم اال خبث السرائر و سوء الضمائر : ب پراكندگىسوء نیت موج
ھمھ ى شما از نظر دین خدا برادر یكدیگرید، چیزى جز زشتى درون و سوء نیت ھا شما . ] 113البالغھ، خطبھ ى 

  .را از ھم پراكنده نكرده است

 

 

 

 حكایت

دوستى بریده شود و آن دو رفیق كھ ھمیشھ مالزم یكدیگر بودند، روزى از ھم جدا  شاید كسى گمان نمى برد كھ آن
مردم یكى از آنھا را بیش از آن كھ بھ نام اصلى خودش بشناسند بھ نام دوست و رفیقش مى شناختند. شوند معموال  .

رفیق: وقتى كھ مى خواستند از او یاد كنند، توجھ بھ نام اصلى اش نداشتند و مى گفتند ...  

آرى، او بھ نام رفیق امام صادق علیھ السالم معروف شده بود، ولى در آن روز كھ مثل ھمیشھ با یكدیگر بودند و با 
ھم داخل بازار كفش دوزھا شدند، آیا كسى گمان مى كرد كھ پیش از آن كھ آنھااز بازار بیرون بیایند، رشتھ ى 
  .دوستى شان براى ھمیشھ بریده شود

غالم سیاه پوستش ھم . مانند ھمیشھ ھمراه امام علیھ السالم بود و با ھم داخل بازار كفش دوزھا شدنددر آن روز او 
بعد از . در وسط بازار، ناگھان بھ پشت سر نگاه كرد، غالم را ندید. با او بود، و از پشت سرش حركت مى كرد



سومین باز بھ پشت سر نگاه كرد، ھنوز ھم  .چند قدم دیگر، دو مرتبھ سرا بھ عقب برگرداند، باز ھم غالم را ندید
براى مرتبھ ى چھارم كھ . خبرى نبود - كھ سر گرم تماشاى اطراف شده و از ارباب خود دور افتاده بود -از غالم

مادر فالن، كجا بودى؟ : با خشم بھ وى گفت. سر خود را بھ عقب برگرداند غالم را دید  

علیھ السالم بھ تعجب، دست خود را بلند كرد و محكم بھ پیشانى خویش  تا این جملھ از دھانش خارج شد امام صادق
من خیال مى كردم تو ! بھ مادرش نسبت كار ناروا مى دھى؟! سبحان هللا، بھ مادرش دشنام مى دھى؟: زد و فرمود

معلوم شد در تو ورع و تقوایى وجود ندارد. مردى با تقوا و پرھیزكارى .  

خودت مى دانى كھ آنھا . ین غالم اصال سندى است و مادرش ھم از اھل سند استیابن رسول هللا، ا: او گفت
مادر این غالم، یك زن مسلمان نبوده كھ من بھ او تھمت ناروا زده باشم. مسلمان نیستند .  

وقتى طبق ھمان سنت . ھر قومى سنتى و قانونى در امر ازدواج دارند. مادرش كافر بوده كھ بوده: حضرت فرمود
ون رفتار كنند، عملشان زنا نیست و فرزندانشان زنازاده محسوب نمى شوندو قان امام علیھ السالم بعد از این بیان  .

دیگر از من دور شو: بھ او فرمود .  

. [ بعد از آن، دیگر كسى ندید كھ امام صادق علیھ السالم با او راه برود تا مرگ، بین آنھا جدایى كامل انداخت
159ص  ،1داستان راستان، ج  . ]  

 

 

 

 رفتارھاى شایستھ، دوستان شایستھ

معاشرت در اسالم رنگ خدایى دارد و اصل بر این است كھ مومنان یكدیگر را دوست بدارند و از ھر چھ كھ 
  .موجب دشمنى و قھر است دور و بر كنار باشند

ومن بر برادر مومن حقوقى از دیدگاه اسالم، م. آنچھ مھم است دوستى كردن براى خداست، نھ براى مقاصد دیگر
  .دارد و حق او از حق كعبھ ھم برتر است

كسى كھ با یك كلمھ برادر دینى : رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ درباره ى احترام برادر دینى و دوست مى فرماید
یت و لطف خود را احترام كند و ناراحتى او را برطرف گرداند تا زمانى كھ بھ كار خود ادامھ مى دھد مورد عنا

206، ص 2اصول كافى، ج . [ خدا قرار دارد . ]  

با كسى باید دوست و آشنا گردید . از دیدگاه نھج البالغھ، اساس و پایھ ى دوستى ھا، ارزش ھاى الھى و معنوى اس
  .كھ پاك و سالم، دیندار و پرھیزكار و عامل رشد و تكامل ما باشد و ما را بھ درستى و پاكى دعوت كند

اگر اساس و پایھ ى دوستى ھا و دوست یابى ھا، پاكى و اطاعت و بندگى خدا باشد، سالمت جامعھ ى انسانى 
از دیدگاه نھج البالغھ با كسانى باید دسوت شد كھ اطاعت و بندگى خدا را پذیرفتھ اند و از . تضمین خواھد شد
م را و رسم دوستى كدام است و با دوستان چگونھ پس از انتخاب دوستان شایستھ، باید بدانی. گناھان پرھیز مى كنند

 باشیم؟ 

  .دگر بار بھ بوستان معطر و كالم دلنشین على علیھ السالم سرى مى زنیم



 

 

 

 آیینھ حدیث

" ى خداوندى"از نعمت ھا . ] 1، ح 724، ص 2غرر الحكم، ج [ من النعم الصدیق الصدوق : دوست، نعمت خدا
  .دوست درست و نیكو است

، یاد دوست بودن، ھمنشینى با اوست. ]374، ح 15، ص 1ھمان، ج [ الذكر مجالسھ المحبوب : ستیاد دو .  

112، ح 834، ص 2ھمان، ج [ ال شفیق كالودود الناصح : دوست پند گوى ھیچ مھربانى، ھمچون دوست  [ .
نھج البالغھ، نامھ  [و امحض اخاك النصیحھ حسنھ كانت او قبیحھ : دوست آیینھ ى دوست .درست و پندگوى نیست

ھمواره دوست خود را با پند و اندرز نصیحت كن، چھ خوب باشد یا . ] 31ى  " كھ او را "زشت، " بھ ظاھر
  ."برنجاند

با دوست مھربان دور . ] 147، ح 767، ص 2غرر الحكم، ج [ مشاوره الحازم المشفق ظفر : مشورت با دوست
  .اندیش مشورت كردن، پیروزى مى آورد

ھمان، ص [ من الكرم اصطناع المعروف و بذل الرفد : ى جوانمردىنشانھ  728 نیكى را بھ كار بستن، و . ] 69، ح 
  .بخشیدن و عطا كردن بھ دوستان از جوانمردى است

ھیچ چیزى بمانند برابرى، . ] 126، ح 743ھمان، ص [ ما حفظت االخوه بمثل المواساه : برابرى در دوستى
نمایدبرادرى را نگھدارى نمى  .  

، ح 674ھمان، ص [ من احسن الوفاء استحق باالصطفاء : سزاوار دوستى ھر كس نیكو وفادارى كند،  [ .1028
  .سزاوار برگزیده شدن و دوستى كردن است

1423، ح 712ھمان، ص [ من طلب صدیق صدق و فى طلب ما ال یوجد : دوست نایاب . ]  

چیز نایاب استھر كس دوست درست و وفادارى را بجوید، جویاى  .  

، ح 116، ص 1غرر الحكم، ج [ احبب فى هللا من جاھدك على صالح دین و اكسبك حسن الیقین : دوست دلسوز
براى خدا دوست بدار كسى را كھ براى اصالح دین با تو نبرد مى كند و تو را یقین نیك و درست مى . ] 134

  .آموزد

نا ما، عسى ان یكون بغیضك یوما ما، و ابغض بغیضك ھونا ما، احبب حبیبك ھو: حد و اندازه در دوستى و دشمنى
در دوستى با دوست خود اندازه نگھدار، براى آن كھ . ] 268نھج البالغھ، حكمت [ عسى ان یكون حبیبك یوما ما 

 شاید روزى با تو دشمن شود و در دشمنى با دشمن خود نیز اندازه نگھدار، براى آن كھ شاید او نیز روزى با تو
  .دوست شود

  [ [.كمند مھر چنان پاره كن كھ گر روزى وى ز كرده پشیمان بھ ھم توانى بست ·
  .وى ز كرده پشیمان بھ ھم توانى بست .وى ز كرده پشیمان بھ ھم توانى بست ·



ثم الصق بذوى المروءات و االحتساب و اھل البیوتات الصالحھ و السوابق الحسنھ ثم اھل النجده : الگوھا در دوستى
53نھج البالغھ، نامھ ى [ و الشجاعھ و السخاء و السماحھ، فانھم جماع من الكرم و شعب من العرف  روابط خود  [ .

را با افراد سرشناس و اصیل برخاستھ از خاندان ھاى صالح و خوش سابقھ و مردمان شجاع و سخاوتمند و افراد 
اصلى نیكوكارى ھستندبزرگوار برقرار ساز چرا كھ آنھا كانون بخشش و كرم و مركز  .  

، ح 98، ص 1غرر الحكم، ج [ المتعدى كثیر االضداد و االعداء و المنصف كثیر االولیاء و االوداء : با انصاف
ستمگر را دشمنان و بد خواھان بسیار است و با انصاف را دوستان و نیك خواھان بى شمار. ] 2124 .  

. ] 144، ح 117، ص 1غرر الحكم، ج [ لك الفضل  اكرم ودك و اصفح عن عدوك یتم: گرامى داشت دوست
  .دوستت را گرامى دار و از دشمنت در گذر تا فضل و مردانگى براى تو مسلم گردد

دوستت را گرامى دار و پیمانت را نگھ دار. ] 45، ح 109ھمان، ص [ اكرم ودك و احفظ عھدك  .  

بزرگوار كسى است كھ دوستى اش . ] 784 ، ح27ھمان، ص [ الشریف من شرفت خاللھ : نشانھ ى بزرگوار
  .پسندیده باشد

. ] 62نھج البالغھ، حكمت [ و اذا اسدیت الیك ید فكافئھا بما یربى علیھا، و الفضل مع ذلك للبادى : ھدیھ بھ دوست
در عین حال در این گونھ موارد، اجر . ھر گاه دستى براى نیكى بھ سوى تو دراز شد، بھ بیش از آن، پاداش ده

  .فراوان براى كسى است كھ در نیكى و ھدیھ دادن پیش دستى كرده است

ھمراه مانند دوست است، او . ] 1224، ح 40، ص 1غرر الحكم، ج [ الرفیق كالصدیق فاختره موافقا : سازگارى
  .را با خود سازگار گیر

وسائل الشیعھ، ج [ ن انتفع بعقلھ ال علیك ان تصحب ذا العقل و ان لم تحمد كرمھ و لك: استفاده از فكر روشن دوست
مانعى ندارد كھ با فرد عاقل و خردمندى كھ داراى طبع بلند و كرامت اخالق نیست رفاقت نمایى، . ] 203، ص 3

  .ولى مراقب باش كھ در برخوردھاى دوستانھ تنھا از فكر روشنش استفاده كنى و بھ پستى اخالقش خو نگیرى

لغزش دوستت را ببخش تا . ] 69، ح 11، ص 1غرر الحكم، ج [ یزكیك عدوك اغتفر زلھ صدیقك : بخشیدن دوست
  .دشمنت تو را پاك پندارد

در برابر . ] 31نھج البالغھ، نامھ ى [ احمل نفسك من اخیك عند صرمھ على الصلھ : تداوم رابطھ و محبت
تو قطع نكن، رابطھ و اگر قطع رابطھ كرد . دوستانت برخى از مشكالت را بر خود ھموار ساز و تحمل كن

  .مھربانى ھا را تداوم بخش

، 689، ص 2غرر الحكم، ج [ من عامل الناس بالمسامحھ استمتع بصحبتھم : گذشت و جوانمردى در برابر دوست
ھر كس با مردم گذشت و جوانمردى داشتھ باشد از دوستى آنان برخودار گردد. ] 1200ح  .  

پایھ ى دوستى بر برابرى و انصاف . ] 19، ح 488ھمان، ص [ ده على االنصاف ترسخ المو: پایھ ى دوستى
  .استوار مى گردد

دوستت را با . ] 158نھج البالغھ، حكمت [ عاتب اخاك باالحسان الیھ، و اردد شره باالنعام علیھ : پاسخ بدى با نیكى
و از خود دور سازنیكى و خوش رفتارى سرزنش كن و بدى ھا و زشتى ھاى او را با بخشش و ھدیھ دفع كن  .  

گشاده رویى دوستان را بھ انسان . ] 786، ح 27، ص 1غرر الحكم، ج [ البشر یونس الرقاق : افزاینده ى دوستى
  .مانوس مى گرداند



. ] 21، ح 479، ص 2، غرر الحكم، ج 6نھج البالغھ، حكمت [ علیك بالبشاشھ، فانھا حبالھ الموده : رشتھ ى دوستى
یى، زیرا این خصلت، سر رشتھ و وسیلھ ى دوستى با مردم استبر تو باد بھ خوشرو .  

پروردگار جھان را محترم شمار و دوستان خدا را . ] 69نھج البالغھ، نامھ [ و وقر هللا و احبب احبائھ : دوستان خدا
  .دوست بدار

. ] 1769، ح 69، ص 1ج غرر الحكم، [ المومن من كان حبھ r و بغضھ r و اخذه r و تركھ r : دوست واقعى
  .مومن كسى است كھ دوستى اش براى خدا، دشمنى اش براى خدا، گرفتنش براى خدا و رھا كردنش براى خدا باشد

، 701، ص 2ھمان، ج [ من كانت صحبتھ فى هللا كانت صحبتھ كریمھ و مودتھ مستقیمھ : دوستى ھاى خدا پسندانھ
ھمنشینى كند، ھمنشینى با او نیك و گرامى و دوستى اش " رىبا دیگ"ھر كس در راه رضاى خدا . ] 1315ح 

  .پایدار است

ھر كس . ] 1128، ح 683غرر الحكم، ص [ من انس بتالوه القران لم توحشھ مفارقھ االخوان : قرآن رفیق جاودان
  .بھ خواندن قرآن انس گیرد، جدایى دوستان بھ وحشتش نیفكند

، ص 2ھمان، ج [ مانھ فلیكن حبھ r و بغضھ r و رضاه r و سخطھ r من احب ان یكمل ای: عامل كمال ایمان
ھر كس دوست دارد كھ ایمانش كامل گردد، باید دوستى اش براى خدا و دشمنى اش براى خدا و . ] 1236، ح 693

  .خشم گرفتنش براى خدا باشد

نیكان جز با مانندھاى خویش دوستى ]  .168، ح 837ھمان، ص [ ال تصحب االبرار اال نظرائھم : دوستى با نیكان
  .ننمایند

ھمان، ص [ یغتنم مواخاه االبرار و تجنب مصاحبھ االشرار و الفجار  874 برادرى و دوستى با نیكان . ] 10، ح 
  .مغتنم است، و ھمچنین دورى گزیدن از ھمنشینى با بدان و بد كاران

با . ] 70، ح 374، ص 1ھمان، ج [ حسن ادبك، و تزك نفسك جالس العلماء یزدد علمك، و ی: ھمنشینى با دانشمندان
  .عالمان و دانشمندان ھمنشینى كن تا دانش تو افزون شود و ادبت نیكو و نفست پاكیزه گردد

با دانشمندان بنشین تا نیك بخت شوى. ] 2، ح 368ھمان، ص [ جالس العلماء تسعد  [ مصاحبھ ذوى الفضائل حیاه  .
ھمنشینى با دانشمندان و صاحبان فضیلت، سبب زندگى و روشنى دل است. ] 57، ح 760، ص 2غرر الحكم، ج  .  

، 455، ص 1ھمان، ج [ صاحب العقالء و جالس العلماء و اغلب الھوى ترافق المال العلى : ھمنشینى با خردمندان
تا رفیق گروه برتر و با خردمندان ھم صحبت باش، با دانشمندان ھمنشینى كن و بر ھواى نفس پیرزو شو . ] 27ح 

  .باالتر شوى

ھمنشینى با دوست عاقل، روح را زنده مى كند. ] 32ھمان، ح [ صحبھ الولى البیب حیاه الروح : دوست عاقل .  

یار دانشمندان باش و با بردباران ھمنشینى . ]28ھمان، ح [ صاحب الحكماء و جالس الحلماء : ھمنشینى با بردباران
  .كن

 

 

 



رھاى ناشایست با دوستانپرھیز از رفتا  

زیاده روى در . پس از انتخاب دوستان پاك و پرھیزكارى باید اصل میانھ روى در معاشرت با آنھا رعایت شود
نباید ھمھ ى رازھا و ناگفتنى ھا را مطرح كرد. دوستى ھا پى آمدھاى خطرناكى دارد .  

مزاحمت بھ اسم دیدار و مالقات با دوست، محبت ایجاد . رفت و آمدھاى زیاد و پشت سر ھم خستھ كننده خواھد بود
  .را از بین مى برد

از پرخاش، زیان رساندن، بخل، رنجاندن، محروم كردن، آشكار كردن اسرار دوست، از میان بردن آبرو، بى 
جدا باید پرھیز كرد... توجھى بھ دوست، فخر فروشى، غرور و بدگویى و .  

اگر سخت گیر بدرفتار باشیم یا با لجاجت و . ، مھربان و متواضع باشیمدر ھر حال باید در برخورد با دوستان
باز ھم راه را از راھنما بگیریم و بھ  .سركشى برخورد نماییم، دوستى ھا تبدیل بھ كینھ توزى و دشمنى خواھد شد
  .بوستان ناب و نورانى كالم مولى الموحدین على علیھ السالم سرى بزنیم

 

 

 

 آیینھ حدیث

، ص 2غرر الحكم، ج [ كل موده مبنیھ على غیر ذات هللا سبحانھ ضالل و االعتماد علیھا محال : یر خدادوستى غ
ھر دوستى كھ بنایش براى غیر خاطر خدا باشد، آن دوستى گمراھى و تكیھ كردن بر آن مشكل و . ] 88، ح 548

  .محال است

مشومھمن لم تكن مودتھ فى هللا فاحذره، فان مودتھ لئیمھ و صحبتھ  ھر كھ در راه . ] 1316، ح 701ھمان، ص  ] 
  .خدا با تو دوستى نى كند از او بترس، زیرا كھ دوستى اش پست و ھمنشینى با وى زشت است

من صغر الھمھ حسد الصدیق على النعمھ: حسد، كوتھ نظرى دوست است رشك بردن . ] 10، ح 725ھمان، ص  ] 
از كوچكى ھمت است" وستشداده شده از طرف خدا بھ د"دوست بر نعمت  .  

، ح 808ھمان، ص [ ال تعدن صدیقا من لم یواس بمالھ : مواسات بھ مال آن كس كھ با مالش با تو مواسات  [ .127
من ساء خلقھ اعوزه الصدیق و الرفیق: بد اخالقى عامل تباھى دوستى .نمى كند، دوستش مشمار غرر الحكم، ج  ] 

ق باشد، دوست و رفیق، او را نادار و بیچاره كندھر كھ بد اخال. ] 1485، ح 720، ص 2 .  

بھ خشم آوردن و شرمنده . ] 480نھج البالغھ، حكمت [ اذا احتشم المومن اخاه فقد فارقھ : آزار و خشم دوست
  .ساختن دوست، مقدمھ ى جدایى است

دوستى خود را بھ بى وفا  . ]15، ح 800، ص 2غرر الحكم، ج [ ال تمنحن ودك من ال وفاء لھ : دوستى و بى وفایى
  .مبخش

ھر كھ دوستى اش بھ تو سودى ندھد، . ] 1485، ح 717ھمان، ص [ من ال تنفعك صداقتھ ضرتك : دوست بى سود
  .دشمنى اش بھ تو زیان رساند



. ] 1288، ح 698ھمان، ص [ من غلب غلیھ سوء الظن لم یترك بینھ و بین خلیل صلحا : بدبینى عامل دشمنى
ر ھر كھ غلبھ كند، میان او و دوستش دیگر صلحى باقى نگذاردبدگمانى ب .  

چگونھ ادعاى . ] 140نھج البالغھ، خطبھ ى [ فیكف بالعائب الذى عاب اخاه و عیره ببلواه : دوستى و عیبجویى
 دوستى مى كند، كسى كھ از برادرش عیبجویى مى كند و او را بھ بالیى كھ گرفتار شده سرزنش مى نماید؟ 

. ] 1013، ح 673، ص 2غرر الحكم، ج [ من استخف بموالیھ استثقل وطاه معادیھ : ى سبك شمردن دوست نتیجھ
  .ھر كھ دوستانش را سبك شمرد، تاخت و تاز دشمنان برایش گران تمام شود

من نام عن نصره ولیھ انتبھ بوطاه عدوه: نتیجھ ى یارى ندادن دوست ھر كھ از . ] 1010، ح 673ھمان، ص  ] 
و دوستش را یارى نكند"ى دوستش بخوابد یار   .تاختن و لگد مال كردن دشمن او را بیدار سازد "

ھمان، ص [ ینبغى ان یھان مغتنم موده الحمقى : نتیجھ ى دوستى با ابلھان 862 كسى كھ دوستى ابلھان را . ] 29، ج 
  .غنیمت مى شمارد سزاوار خوار گردیدن است

نھج البالغھ، حكمت [ شى ضیع الصدیق من اطاع الوا: اطاعت از سخن چین كسى كھ از گفتھ ى سخن چین  [ .239
  .دروغ پرداز اطاعت كند دوستى براى خود باقى نمى گذارد

بخیل را دوستى نیست. ] 24، ح 594، ص 2غرر الحكم، ج [ لیس لبخیل حبیب : بدون دوست .  

دوست بیخل خیرى نیست در. ] 274، ح 843ھمان، ص [ ال خیر فى صدیق ضنین : دوست بخیل .  

بخیل در میان دوستانش خوار است. ] 1480، ح 52، ص 1ھمان، ج [ البخیل ذلیل بین اعزتھ : خوارى بخیل . 
حسادت نسبت بھ دوست، دلیل بیمارى و . ] 218نھج البالغھ، حكمت [ حسد الصدیق من سقم الموده : بیمارى حسد

  .غیر واقعى بودن دوستى است

شخص گردن كش یار و دوستى ندارد. ] 14، ح 593، ص 2غرر الحكم، ج [ كبر صدیق لیس للمت: تكبر .  

مبادا ھرگز بر مركب سركشى و . ] 31نھج البالغھ، نامھ ى [ و ایاك ان تحمع بك مطیھ اللجاج : لجاجت ممنوع
  .لجاجت سوار شوى

ك و بینھ، فانھ لیس لك باخ من اضعت و ال تضیعن حق اخیك اتكاال على ما بین: سوء استفاده بھ بھانھ ى صمیمیت
بھ اتكاى روابط صمیمانھ و دوستانھ، حق برادرت را ضایع مكن و زیرا پا مگذار، زیرا . ] 31ھمان، نامھ ى [ حقھ 

  .كسى كھ حق او را ضایع كنى برادرت نخواھد بود

، ص 2غرر الحكم، ج  [لم یتصف بالمروه من لم یرع ذمھ او دائھ و ینصف اعداءه : رعایت نكردن حق دوست
كسى كھ رعایت ذمھ و حق دوستانش را نكند، بھ مروت و مردانگى موصوف نیست و با دشمنانش با . ] 9، ح 599

  .انصاف رفتار ننماید

باالترین درجھ ى . ] 29، ح 505، ص 2ھمان، ج [ غایھ الخیانھ خیانھ الخل الودود و نقض العھود : بدترین خیانت
ردن دوست مھربان و شكستن عھدھا و پیمانھاستخیانتكارى، خیانت ك .  

غش الصدیق و الغدر بالمواثیق من خیانھ العھد: نشانھ ى پیمان شكنى . ] 37، ح 508، ص 2غرر الحكم، ج  ] 
  .ناخالصى دوست و خیانت بھ پیمان از خیانت در عھد است



متر كسى از دوستان است كھ با ك. ]26، ح 535ھمان، ص [ قلیل من االخوان من ینصف : نكوھش بى انصافى
  .انصاف باشد

نھج البالغھ، [ فان راى احدكم ال خیھ غفیره فى اھل او مال او نفس فال تكونن لھ فتنھ : نكوھش حسد و اذیت و آزار
اگر یكى از شما در دوستان خود برترى در ھمسر و مال و فرزند ببیند نباید موجب اذیت و آزار آنھا . ] 23خطبھ 

بر او حسد بورزدگردد و  .  

خود . ] 204فھرست غرر، ص [ من لم یرض من صدیقھ اال بایثاره على نفسھ دام سخطھ : توقع بیجا از دوست
پسند نادانى كھ از رفیق خویش توقع بیجا مى كند و در رفاقت از وى خشنود نمى گردد، مگر آن كھ شخصیت خود 

دھد ھمواره در خشم و ناراحتى خواھد ماند، زیرا ھیچ رفیق را نادیده انگارد و رفیق نادان را بر خود ترجیح 
نھج البالغھ، نامھ [ ولیس جزاء من سرك ان تسوءه : بد رفتارى ممنوع .عاقلى بھ این گذشت احمقانھ تن نمى دھد
  .پاداش دوستى كھ تو را خوشحال كرده است، این نیست كھ با او بد رفتار باشى [ .31

 

 

 

 

ویم؟با چھ كسانى دوست نش  

 ھمنشین تو از تو بھ باید تا تو را عقل و دین بیفزاید  ·
 تا تو را عقل و دین بیفزاید تا تو را عقل و دین بیفزاید  ·

دوستى و دوست یابى یك ضرورت اجتماعى است، بھ ھمین جھت اھداف و شرایطى نیز دارد، نباید با ھر كسى 
اط ھاى الزم را رعایت نكنیم و با ھر كسى دوست اگر احتی. طرح دوستى ریخت و با ھر ناپاكى معاشرت نمود

شویم و با ھر انسان آلوده دامانى ھم صحبت گردیم، دل بیمار خواھد شد و چشم بصیرت را از دست خواھیم داد و 
  .ھمھ ى اینھا عوامل سقوط و تباھى انسان خواھد بود

ن كسانى كھ در گرفتارى، در پشت سر و پس ھما -با اھل ر. از دیدگاه نھج البالغھ نمى توان با ھر كسى دوست شد
با افراد فرومایھ كھ انسان را بھ بدبختى مى كشانند، با انسان ھاى دنیا طلب،  -از مرگ، مراقب دوست نیستند

خطرناك، دروغگو، پست و فرومایھ، چاپلوس، بخیل، فاسد، عیبجو، سخن چین، كسانى كھ ھر روز بھ رنگى در 
فراموش نكنیم اگر با افراد نادرست دوستى . ق و نادان نمى توان دوستى و معاشرت نمودمى آیند و با آدم ھاى احم

  .كنیم از شرشان ایمن نخواھیم ماند و بھ سرنوشت دوستى با خالھ خرسھ دچار خواھیم شد

  .باز ھم بھ گلستان پر گل و ھمیشھ سر سبز كالم دوست سرى بزنیم

 

 

 

 



 آیینھ حدیث

و ایاك و مواطن التھمھ و المجلس المظنون : لمومنین لولده الحسن علیھ السالم انھ قال فیھافى وصیھ امیرا: دوست بد
امیرالمومنین علیھ السالم ضمن وصایاى . ] 55، ص 23بحار االنوار، ج [ بھ السوء، فان قرین السوء یغر جلیسھ 

مجالسى كھ مورد سوء ظن است دورى و از مراكز بد نام بپرھیز، از : خود بھ امام حسن مجتبى علیھ السالم فرمود
كن و بدان كھ رفیق بد، دوست خود را فریب مى دھد و میل او را بھ كارھاى ناپسند تحریك مى كند و سرانجام 
  .آلوده اش مى سازد

تو را از برگ گل ھر چند دامن پاك تر باشد با بدان منشین كھ صحبت بد آفتابى بدین بزرگى را لكھ اى  ·
  [ [.ابر ناپدید كند

لكھ اى ابر  .مشو با ناكسان ھمدم كھ صحبت را اثر باشد گر چھ پاكى تو را پلید كند لكھ اى ابر ناپدید كند ·
  .ناپدید كند

، ح 142، ص 1غرر الحكم، ج [ احذر مجالسھ قرین السوء، فانھ یھلك مقارنھ و یردى مصاحبھ : ھمنشین خطرناك
از ھمنشین و رفیق بد . ] 21  

او رفیق تا توانى مى گریز از یار بد مار بد تنھا ھمى بر جان زند یار بد بر جان و بر  دورى كنید، زیرا ·
  [ [.ایمان زند

یار بد بر جان و  .یار بد بدتر بود از مار بد یار بد بر جان و بر ایمان زند .خود را فاسد و ھالك مى كند ·
  [ [.بر ایمان زند

. 38نھج البالغھ، حكمت [ یقرب علیك البعید و یبعد علیك القریب  ایاك و مصادقھ الكذاب، فانھ كالسراب: دروغگو
دور را در نظر تو نزدیك و نزدیك را براى تو . از دوستى با دروغگو بپرھیز، زیرا دروغگو چون سراب است] 

  .دور جلوه مى دھد

. ] 16، ح 148، ص 1ج  غرر الحكم،[ یا بنى، ایاك و مصادقھ البخیل، فانھ یقعد عنك احوج ما تكون الیھ : بخیل
  .پسرم، از دوستى با بخیل پرھیز كن كھ تو را از آنچھ كھ بھ آن شدیدا نیاز دارى باز مى دارد

با چاپلوس رفاقت نكن كھ با . ] 293نھج البالغھ، حكمت [ ال تصحب المالق فیزین لك فعلھ و یود انك مثلھ : چاپلوس
ى خود را در نظرت زیبا مى نماید و دوست دارد كھ تو نیز مانند او چرب زبانى تو را اغفال مى كند، كار ناروا

  .وى باشى

شرح نھج البالغھ، ابن ابى [ ال تصحب الشریر، فان طبعك یسرق من طبعھ شرا و انت ال تعلم : فاسد و شریر
طبع از مصاحبت با مردم شریر و فاسد بپرھیز، كھ طبیعت تو بدى و ناپاكى را از . ] 272، ص 2الحدید، ج 

نھج البالغھ، نامھ ى [ و ایاك و مصاحبھ الفساق، فان الشر بالشر ملحق  .منحرف او مى دزدد و تو از آن بى خبرى
  .از دوستى و ھمنشینى با بدان و افراد فاسق و فاسد بپرھیز، كھ بدى با بدى و زشتى پیوستھ است [ .69

از دوستى با انسان آلوده ى . ] 38ھمان، حكمت [ فھ ایاك و مصادقھ الفاجر، فانھ یبیعك التا: آلوده ى گناھكار
  .گناھكار پرھیز كن، زیرا تو را بھ چیز كمى مى فروشد

در دوستى كھ او را نمى شناسى . ] 18، ح 800، ص 2غرر الحكم، ج [ ال ترغبن فى موده من ال تكشفھ : ناشناس
  .رغبت مكن

ھرگز دشمن دوست خود . ] 31نھج البالغھ، نامھ ى [  ال تتخذن عدو صدیقك صدیقا فتعادى صدیقك: دشمن دوست
  .را بھ دوستى انتخاب مكن، زیرا با این كار با دوستت بھ دشمنى برخاستھ اى



ایاك و معاشره متتبعى عیوب الناس، فانھ لم یسلم مصاحبھم منھم : عیبجو از ھمنشینى . ] 286فھرست غرر، ص  ]
ین آنان از آسیبشان سالم نمى ماندو مجالست با عیبجویان پرھیز كن، كھ ھمنش .  

[ ال تعجلن الى صدیق واش و ان تشبھ بالناصحین، فان الساعى ظالم لمن سعى بھ، غاش لمن سعى الیھ : سخن چین
بھ سوى دوست نمام و سخن چین مشتاب، اگر چھ او خود را مانند پنددھنده . ] 176، ح 812، ص 2غرر الحكم، ج 

خواه و نمام، درباره ى آن كس كھ در صدد بدى با اوست ظلم كننده است و بھ كسى  جلوه دھد، زیرا كھ شخص بد
  .كھ بخواھد با آن سخن چین بدى كند خائن است

، 814، ص 2غرر الحكم، ج [ ال تكثرن من اللئیم، فانھ ان صحبتك نعمھ حسدك و ان طرفتك نائبھ قذفك : آدم پست
و رفاقت نكن، زیرا اگر نعمتى بھ تو برسد او بر تو رشك برد و اگر  با ناكس و آدم پست، بسیار دوستى. ] 189ح 

و شادى كند"مصیبتى بھ تو راه یابد تو را بیندازد  ".  

. ] 118، ح 763ھمان، ص [ موده الحمقى تزول كما یزول السراب و تقشع كما تقشع الضباب : نادان و احمق
ن ابر زود پاره پاره مى شوددوستى نادان مانند سراب، زود از بین مى رود و ھمچو .  

كسى كھ رفیق احمق دارد، ھمواره در رنج و ناراحتى است. ] 83فھرست غرر، ص [ صدیق االحمق فى تعب  .  

، ح 763، ص 2غرر الحكم، ج [ موده االحمق كشجره النار یاكل بعضھا بعضا  دوستى نادان ھمچون  [ .116
مى خورددرخت آتش است كھ بعضى از آنھا بعضى دیگر را  .  

از رفاقت با نادان بپرھیز، زیرا . ] 38نھج البالغھ، حكمت [ ایاك و مصادقھ االحمق، فانھ یرید ان ینفعك فیضرك 
زیان مى رساند" اما"مى خواھد بھ تو نفع برساند  .  

، ص 2غرر الحكم، ج [ موده الجھال متغیره االحوال و شیكھ االنتقال  764 ر آن و دوستى با نادان، ھ. ] 122، ح 
  .ساعتى بھ یك رنگ است و از بین رفتنش نزدیك است

روح را . [ ھمنشینى با نادان روح را رنج مى دھد. ] 31، ح 455، ص 1ھمان، ج [ صحبھ االحمق عذاب الروح 
دوست . ] 46، ح 457، ص 1غرر الحكم، ج [ صدیق االحمق معرض للعطب . ] صحبت ناجنس عذابى است الیم

در لب پرتگاه تباھى استشخص نادن، ھمیشھ  .  

29، ح 143ھمان، ص [ احذر مجالسھ الجاھل كما تامن من مصاحبھ العاقل  از ھمنشینى با نادان كناره بگیر،  [ .
  .بدان گونھ كھ از نشست و برخاست با خردمند در امن و آسوده اى

ادان مشورت كردن، با دوست مھربان ن. ] 148، ح 767، ص 2ھمان، ج [ مشاوره الجاھل المشفق خطاء 
  .خطاست

ھمان، ص [ موده ابناء الدنیا تزول الدنى عارض یعرض : دنیا دوستان 763 دوستى دنیا زدگان بھ . ] 117، ح 
  .كمترین چیزى كھ پیدا شود و پیش آید از بین مى رود

 از ھمنشینى با سھ نفر دورى كن

ھر گاه براى سخنرانى باالى منبر مى رفت مى  امیر مومنان على علیھ السالم :امام صادق علیھ السالم فرمود
بر مسلمان است كھ از رفاقت و برادرى سھ شخص دورى كند: فرمود :  



ما شخص اول، كار  .شخص ھرزه كھ در گفتار و كردار، بى باك است و رعایت اسالم نمى كند، كم عقل، دروغگو
رفاقت با او . ین و آخرت تو را كمك نمى كندخود را مى آراید و دوست دارد تو نیز مثل او باشى و در شوون د

  .موجب جفا و سخت دلى است و رفت و آمدش براى تو ننگ و عار است

اگر . ، پس او بھ خیر و سعادت تو دستور ندھد و در جلوگیرى از شر، امیدى بھ او نیست"كم عقل"اما شخص دوم 
د، بھ علت كم عقلى اش بھ تو زیان مى رساند، پس او خود را بھ رنج و زخمت اندازد و بخواھد بھ تو سودى برسان

  .مرگ او بھتر از زندگى اش و خاموشى او بھتر از گفتارش باشد و دورى از او بھتر از نزدیك شدن بھ اوست

گفتھ ى تو را نزد دیگران برد و . ، ھیچ گاه زندگى بھ ھمراھى او با تو گوارا نیست"دروغگو"و اما شخص سوم 
حتى . یگران را نزد تو آرد و ھر گاه داستانى را بھ آخر رساند، داستان دیگرى را بھ دنبالش بیفزایدگفتار و اخبار د

  .او چھ بسیار است گوید، ولى باور نكنند و میان مردم دشمنى اندازد و در سینھ ى انسان ھا كینھ ھا برویاند

، ص 2اصول كافى، ج . [ شین مى گردیدپس از خدا بترسید و مراقب باشید كھ با چھ كسى دوست مى شوید و ھمن
6باب مجالسھ اھل المعاصى، ح " 376 ". ]  

 

 

 

 دوستى ھاى پایدار

امام سجاد علیھ . دوستان واقعى و صمیمى افرادى ھستند كھ در وقت نیاز دوست، در انتظار بیان نیازش نمى ماند
ن ستایش مى نمود پرسیدالسالم از كسى كھ درباره ى دوستى خود با دیگران سخن مى گفت و از آ آیا دوستى شما  :

بھ جایى رسیده است كھ دست خود را در جیب یا كیسھ ى یكدیگر كنید و بھ مقدار نیاز بدون اطالع یكدیگر بردارید 
پس شما ھنوز دوست كامل : حضرت فرمود. نھ: و بار دیگر آنچھ را برداشتھ اید برگردانید؟ آن شخص عرض كرد

199ف یكسب االصدقاء، ص كی. [ و واقعى نیستید . ]  

ھر گاه چنین دوستان نایابى . باالترین درجھ ى دوستى این است كھ انسان سود دوستش را بر سود خود مقدم بدارد 
  .پیدا شدند، باید قدر آنان را دانست و مورد احترام و محبت قرار داد

قیقى تو كسى است كھ ھمیشھ با تو باشد و برادر ح: حضرت على علیھ السالم براى معرفى چنین دوستى مى فرماید
  .بھ خود ضرر برساند تا نفعى بھ تو رساند

بدون تردید نمونھ ى چنین دوستى، دوستى شخص على بن ابى طالب علیھ السالم با رسول خدا صلى هللا علیھ و آلھ 
 علیھ و آلھ بھ سالمت است، زیرا آن حضرت بارھا جان خود را در معرض خطر انداخت تا پیامبر اسالم صلى هللا

در ھر حال اگر دوستى بر اساس صداقت و مودت و از . باشد و عظمت اسالم افزونى گیرد و دین خدا پا برجا بماند
آنگاه كھ دوستى، ریشھ دار و عمیق و براى خدا باشد و طرفین  .خود گذشتگى استوار باشد، پا برجا خواھند ماند

ردارى نباشند قابل احترام استھیچ گاه بھ فكر سود شخصى و بھره ب .  

 آیینھ حدیث

آنان كھ براى . ] 1809، ح 72، ص 1غرر الحكم، ج [ االخوان فى هللا تعالى تدوم مودتھم لدوام سببھا : یاران خدا
  .یارى خدا با ھم برادرى مى كنند دوستى شان براى پایدارى سبب آن دوستى، پاینده و پایدار است



ن ابقى موده، برادران دینى دوستى شان پایدارتر استاخوان الدی: یاران دین .  

دوستى دین داران با . ] 94، ح 762، ص 2غرر الحكم، ج [ موده ذوى الدین بطیئھ االنقطاع دائمھ الثبات و البقاء 
  .یكدیگر دیر بریده مى شود و دوام و ثباتش دایمى است

1052، ح 676 ھمان، ص[ من احسن مصاحبھ االخوان استدام منھ الوصلھ  ھر كس بھ خوبى با برادران دینى  [ .
  .ھمراه نماید پیوند دوستى اش ھمیشگى است

دوست ھر كس عقل اوست. ] 44، ح 456، ص 1ھمان، ج [ صدیق كل امرء عقلھ : ھمراھى عقل .  

ا من شافعین و ال فمالن: علیكم باالخوان فانھم عده فى الدنیا و االخره اال تسمعون الى قولھ تعالى: برادران دینى
26"شعراء [ صدیق حمیم  " پیوند دوستى را با برادران . ] 62، ص 2مستدرك الوسائل، ج . ] [ 101و  100، آیات 

مگر نشنیده اید كھ خداوند در قرآن شریف بھ تاثر . دینى خود محكم سازید كھ آنان ذخایر دنیا و آخرت ھستند
نھ شفیعى داریم، نھ دوستى كھ در كارمان ھمت " در روز سخت": گمراھان در قیامت اشاره كرده كھ مى گویند

  .گمارد

با دوستان . ] 158، ح 768، ص 2غرر الحكم، ج [ موافقھ االصحاب تدیم االصطحاب : ھمراھى با دوست
  .ھمراھى كردن، دوستى را پایدار مى دارد

غرر الحكم، [ من تبغضونھ فى هللا سبحانھ وادوا من توادونھ فى هللا سبحانھ و ابغضوا : دوستى و دشمنى براى خدا
ھر كھ را دوست مى دارید در راه خداوند بزرگ و براى او دست بدارید و ھر كس را . ] 60، ح 785، ص 2ج 

  .دشمن مى دارید و در راه خداوند بزرگ و براى او دشمن بدارید

 

 

 

 حسن ختام

روزگار و گذشت زمان و طرح افكار و اندیشھ . ن كالمبراى یاران و ھمراھان نھج البالغھ نردبان آسمان است ای
  .ھاى نو، نھ تنھا از ارزش این مجموعھ ى زیبا و نفیس نكاستھ، بلكھ بر ارج و قدر آن افزوده است

این كتاب بزرگ منتخبى از خطابھ ھا، دعاھا، وصایا، نامھ ھا و كلمات قصار موالى متقیان على علیھ السالم است 
ان هللا تعالى علیھرضو -كھ سید رضى   .در قرن چھارم آن را گرد آورده است -

وظیفھ ى مھمى كھ ھمھ ى ما در قبال نھج البالغھ داریم این است كھ در محتواى ان، تعمق و اندیشھ كنیم و پیام 
 -ھمان چیزھایى كھ جامعھ ى اسالمى ما سخت بدان نیازمند است -ھاى مكتب على علیھ السالم را در مسائل مختلف

  .درك كنیم و از این كتاب معرفت و ھدایت و رستگارى و سعادت، راه و رسم زندگى را بیابیم

براى این منظور، قسمتى از نامھ ى على علیھ السالم را برگزیده ایم كھ وصیت ایشان بھ فرزند بزرگوارش امام 
نھج البالغھ مى باشد، چرا كھ 31حسن مجتبى علیھ السالم در نامھ ى  :  

ا را اگر نتوان كشید ھم بھ قدر تشنگى باید چشید آب دری ·  
 ھم بھ قدر تشنگى باید چشید ھم بھ قدر تشنگى باید چشید  ·



از یاران و ھمراھان نھج البالغھ تقاضا دارم در نھج البالغھ و نامھ ى مذكور بھ دقت بنگرند تا عمق و واالیى مقام 
  :سخنان امیرالمومنین بر آنان بھتر روشن شود

ساھل الدھر ما ذل لك قعوده. ال خیر فى معین مھین، و ال فى صدیق ظنینو  ... .  

و ال تخاطر بشى ء رجاء اكثر منھ، و ایاك ان تجمع بك مطیھ الجاج، احمل نفسك من اخیك عند صرمھ على الصلھ، 
دتھ على اللین، و و عند صدوده على اللطف و المقاربھ، و عند جموده على البذل، و عند تباعده على الدنو، و عند ش

و ایاك ان تضع دلك فى غیر موضعھ، او ان تفعلھ . عند جرمھ على العذر، حتى كانك لھ عبد، و كانھ ذو نعمھ علیك
و تجرع . ال تتخذن عدو صدیقك صدیقا فتعادى صدیقك، و امحض اخاك النصیحھ حسنھ كانت او قبیحھ. بغیر اھلھ

و خذ غلى عدوك . و لن لمن غالظك، فانھ یوشك ان یلین لك. ال الذ مغبھالغیظ، فانى لم ارجرعھ احلى منھا عاقبھ و 
بالفضل، فانھ اخلى الظفرین و ان اردت قطیعھ اخیك فاستبق لھ من نفسك بقیھ یرجع الیھا ان بدالھ ذلك یوما ما، و من 
  .ظن بك خیرا فصدق ظنھ

من اضعت حقھ، و ال یكن اھلك اشقى الخلق بك، و و ال تضیعن حق اخیك اتكاال عل ما بینك و بینھ، فانھ لیس لك باخ 
ال ترغبن فیمن زھد عنك، و ال یكونن اخوك على مقاطعتك اقوى منك على صلتھ، و ال یكونن على االساءه اقوى 
منك على االحسان، و ال یكبرن علیك ظلم من ظلمكم، فانھ یسعى فى مضرتھ و نفعك، و لیس جزاء من سرك ان 
 تسوءه، 

با روزگار تا آنجا كھ با تو مى . ھ اھانت مى كند خیرى نیست و در دوست بخیل سودى یافت نمى شوددر ھمكارى ك
را در معرض خطر " و خواستھ ات"بھ بیش از ظرفیت طرف كھ امید داشتھ باشى خود خود . سازد سازشن كن

  .قرار داده اى، مواظب باش كھ لجاجت تو را سقوط ندھد

ود را تحمل كندر این موارد برادر دینى خ :  

بھ تو بخل ورزید تو بھ او . قطع رابطھ كرد، تو قطع نكن، بى اعتنایى كرد، تو مھربانى كن و ارتباطت را حفظ نما
كمك كن، از تو دورى كرد با او نزدیك باش، ھنگام عصبانیت او نرم باش، موقعى كھ اشتباه كرد و عذر خواست 

بنده اش ھستى و او بھ تو حق دارد و بر تو مسلط استكھ گویا " آن قدر با او مدارا كن"بپذیر  .  

مواظب باش این برنامھ ھا را درباره ى فردى كھ درك مى كند بھ كارگیرى و از اجراى آن درباره ى نااھل پرھیز 
  .نمایى

از نصیحت خالصانھ بھ برادرت خود . دشمن دوستت را بھ دوستى نپذیر، زیرا با دوست خود دشمنى كرده اى
خشم خود را آھستھ آھستھ فروبنشان، زیرا جرعھ اى . ى نكن، خواه پند در راه خیر باشد و یا پرھیز از كار بددار

  .كھ از نظر نتیجھ، شیرین تر و لذت بخش تر از فروبردن غیظ باشد ندیده ام

بھ دشمن خود  .با كسى كھ با تو بد رفتارى مى كند خوش رفتارى كن، زیرا او ھم بھ زودى با تو نرم خواھد شد
  .محبت كن كھ ھمیشھ لطف، گام اول پیروزى است

اگر تصمیم گرفتى از برادر دینى ات جدا شوى، براى دوستى راه بازگشتى بگذار، كھ اگر او خواست بار دیگر 
حق برادر خود را براى رفاقت زیر پا . كسى كھ بھ تو حسن ظن دارد، گمان او را حفظ كن. دوست شود بتواند

بھ . نباید نزدیكانت نسبت بھ تو بدترین مردم باشند. زیرا كسى كھ حق او را ضایع كنى برادرت نخواھد بودنگذار، 
قطع رابطھ با برادرت نباید از ارتباط با وى قوى تر و بدى با . كسى كھ از تو كناره گیرى مى كند میل نداشتھ باش

كرده در نظرت بزرگ جلوه نكند، زیرا او بھ ضرر خود ظلم كسى كھ بھ تو ظلم . وى نباید نیرومندتر از نیكى باشد
  .و نفع تو كار مى كند و پاداش كسى كھ بھ تو نزدیكى كرده این نیست كھ بھ او بدى كنى

 الحمدr رب العالمین 



 و العاقبھ للمتقین 

 


