نهج البالغه
دوست
پایه هفتم

دوره اول متوسطه

وزارت آموزش و پرورش
معاونت پرورشی و فرهنگی
اداره کل قرآن ،عترت و نماز

سخن نخست

دوست

انتخاب دوست در دوران نوجوانی نسبت به سنین دیگر اهمیت بیشتری دارد ،زیرا در این دوران افراد
بیشتر از هر زمانی تحت تأثیر دوستان خود قرار میگیرند و هویت خود را با توجه به ویژگیهای آنها شکل
میدهند و این شکلگیری تأثیرات دراز مدتی در زندگی آینده آنها دارد.
اگرچه انتخاب دوست خوب و شایسته در سنین مختلف زندگی با ارزش و مهم است ولی برای
نوجوانان اهمیت بیشتری دارد ،زیرا نوجوانی دوره گسترش دوستی ها و رفاقت با همساالن است و نوجوانان که
در آغاز زندگی اجتماعی قرار گرفته اند می توانند به وسیله دوستی مناسب و بافضیلت ،شخصیت خود را
تقویت کرده و استعدادهای اجتماعی خود را نشان دهند در آورند و خود را برای فعالیت های مهم اجتماعی
آینده آماده کنند .با این مقدمه به سراغ توصیه های ارزشمند امام علی (ع) در رابطه با موضوع «دوست» میرویم.
حکمت 12
أَعْجَزُ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ عَنِ اکْتِسَابِ الْإِخْوَانِ ،وَ أَعْجَزُ مِنْهُ مَنْ ضَیَّعَ مَنْ ظَفِرَ بِهِ مِنْهُمْ.

ناتوان ترین مردم کسى است که در دوست یابى ناتوان است ،و از او ناتوان تر آن که دوستان خود را
از دست بدهد.
توضیح کوتاه:
شکی نیست که یکى از مهم ترین سرمایه انسان در زندگى دوستان صمیمى است; این سرمایه نه تنها
براى یارى کردن انسان در برابر مشکالت ،بلکه براى انس گرفتن و از تجربه ها و نظرات آنها بهره گیرى کردن
ضرورى است و جالب این که به دست آوردن دوستان خوب کار آسانى است; نه مثل به دست آوردن مال
است که احتیاج به تالش و کوشش فراون و گاهی نیاز به سرمایه گذارى هاى بزرگ دارد و نه مثل مقام است
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که به دست آوردنش نیاز به روابط اجتماعى قوى دارد ،بلکه با سرمایه اى که در اختیار هر کس هست به

دست مى آید و آن سرمایه گشاده رویى ،ادب و معاشرت خوب است .حدیث معروفى است از امیر مؤمنان
على(علیه السالم) که خطاب به مردم فرمود« :إِنَّکُمْ لَنْ تَسَعُوا النَّاسَ بِأَمْوَالِکُمْ فَسَعُوهُمْ بِطَالَقَةِ الْوَجْهِ وَحُسْنِ
اللِّقَاءِ فَإِنِّی سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ(صلى اهلل علیه وآله) یَقُولُ إِنَّکُمْ لَنْ تَسَعُوا النَّاسَ بِأَمْوَالِکُمْ فَسَعُوهُمْ بِأَخْالَقِکُمْ;
(اى مردم) شما نمى توانید مردم را با اموال خود راضى نگه دارید ،از این رو ایشان را با خوشرویى و رفتار خوب
راضى نگه دارید ،زیرا من از رسول خدا(صلى اهلل علیه وآله) شنیدم که مى فرمود :شما نمى توانید خشنودى مردم
را با اموال (محدودتان) به دست آورید بنابراین با اخالق نیکتان خشنودى آنها را به دست آورید» (.بحاراالنوار ،ج
 ،68ص  ،384ح )22
حکمت 38
وَ قَالَ (علیه السالم) لِابْنِهِ الْحَسَنِ (علیه السالم):
...یَا بُنَیَّ إِیَّاكَ وَ مُصَادَقَةَ الْأَحْمَقِ ،فَإِنَّهُ یُرِیدُ أَنْ یَنْفَعَكَ فَیَضُرُّكَ؛ وَ إِیَّاكَ وَ مُصَادَقَةَ الْبَخِیلِ ،فَإِنَّهُ یَقْعُدُ
عَنْكَ أَحْوَجَ مَا تَکُونُ إِلَیْهِ؛ وَ إِیَّاكَ وَ مُصَادَقَةَ الْفَاجِرِ ،فَإِنَّهُ یَبِیعُكَ بِالتَّافِهِ؛ وَ إِیَّاكَ وَ مُصَادَقَةَ الْکَذَّابِ ،فَإِنَّهُ کَالسَّرَابِ
یُقَرِّبُ عَلَیْكَ الْبَعِیدَ وَ یُبَعِّدُ عَلَیْكَ الْقَرِیبَ.
 -1پسرم از دوستى با احمق بپرهیز ،چرا که مى خواهد به تو نفعى رساند امّا دچار زیانت مى کند.

 -2از دوستى با بخیل بپرهیز ،زیرا آنچه را که سخت به آن نیاز دارى از تو دریغ مى دارد.
 -3و از دوستى با بدکار بپرهیز ،که با اندك بهایى تو را مى فروشد.
 -4و از دوستى با دروغگو بپرهیز ،که او به سراب ماند :دور را به تو نزدیك ،و نزدیك را دور مى نمایاند.
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توضیح کوتاه:
امام(علیه السالم) بعد از ذکر چهار جمله حکمت آمیز درباره عقل و حماقت و عُجب و رفتار
نیکو به چهار نکته دیگر درباره ترك دوستى با چهار گروهى که صفات زشتى دارند مى پردازد.
 -1احمق کسى است که بر اثر نادانى گرفتار اشتباهات بزرگ مى شود; خوب را بد و بد را
خوب مى داند .تنها به ظاهر امور قضاوت مى کند غافل از این که گاهی چیزی که ظاهرش زیان آور
است باطنى پرسود دارد و یا آنچه آغازش ضرر دارد پایانش بسیار پرفایده است.
به همین دلیل گاهی با اصرار ،دوست خود را وادار به انجام کارى مى کند که عاقبت بدی دارد
و به عکس از کارى باز مى دارد که سرانجامش پر از موفقیت و سعادت است و چون وسوسه هاى
چنین فرد احمقى خواه ناخواه ممکن است در انسان اثر بگذارد ،امام مى فرماید پیوند دوستى خود را با
چنین افرادى قطع کن.

 -2بخیل انواع و اقسامى دارد .ساده ترین آن این است که حاضر نیست از مواهبى که خدا به او
داده در اختیار دیگران بگذارد ،هرچند بسیار بیش از نیاز در اختیار دارد و نوع دیگر از بخیل این است
که خودش هم حاضر به مصرف آن مواهب نیست; یعنى نسبت به خود بخل مىورزد و بدترین انواع
بخل کسى است که از استفاده کردن مردم از مواهب یکدیگر ناراحت مى شود.
امام در اینجا مى فرماید :دوستان گاه به یکدیگر نیازمند مى شوند و حتى گاهى به قدرى نیاز
شدید است که سرنوشت انسان را رقم مى زند و اگر دوست ،بخیل باشد در چنین حالتى نیز انسان را
رها مى سازد .اما اگر خودش نیازمند شود انتظار هرگونه کمك را دارد.
 -3سومین کسى را که امام فرزندش را از دوستى با او نهى مى کند افراد فاجر و فاسق و بى بند
و بار اند .این گونه افراد پیوسته به دنبال هوا و هوس خویش اند; نه وجدان بیدارى دارند و نه شخصیت
و شرف و نه دین و ایمان درستى .به همین دلیل هر زمان هوا و هوس آنها اقتضا کند به دنبال آن مى
روند و دوستان خود را به اندك چیزى مى فروشند.
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 -4دوستی با آدم کذاب و بسیار دروغ گو خطرناك است .گاه عوامل پیروزى براى رسیدن به یك
هدف فراهم مى شود; اما او با دروغ هایش رسیدن به آن را غیر ممکن و محال مى شمرد و فرصت ها از این
طریق از دست مى رود و گاه به عکس ،کارهایى پیش روى انسان است که شرایط آن فراهم نشده و ورود در
آن مایه شکست است; اما این دروغ گوى بى بند و بار چنان سخن مى گوید که گویى فردا انسان به هدف مى

رسد.
مى دانیم سراب منظره اى است که در بیابان به هنگام گرماى هوا پیدا مى شود و از دور چیزى شبیه
آب به چشم مى خورد (در حالى که بر اثر اختالف فشردگى طبقات در آن هواى گرماى آفتاب عکس گوشه
اى از آسمان آبى به روى زمین مى افتد که انسان آن را آب مى پندارد) ولى هنگامى که نزدیك مى رود اثرى
از آب در آنجا نمى بیند .کسانى که واقعیت ها را در نظر انسان وارونه جلوه مى دهند شباهت زیادى به سراب
دارند و امیر مؤمنان على(علیه السالم) مخصوصاً روى این مطلب تکیه فرموده که دورغگویان ،دور را نزدیك

و نزدیك را دور مى سازند و این نوعى تغییر واقعیت است.
در احادیث اسالمى از مشاورت با کذاب هم نهى شده است :در غُرَرَالحِکَم از على(علیه السالم) نقل
شده که فرمود« :با کذاب مشورت مکن که دور را براى تو نزدیك و نزدیك را براى تو دور مى سازد; ال
تَسْتَشِرِ الْکَذّابِ فَإنَّهُ کَالسَّرابِ یُقَرِّبُ عَلَیْكَ الْبَعیدَ وَیَبْعَدُ عَلَیْكَ الْقَریبَ» (.غررالحکم ،ح )10092
حکمت 65
فَقْدُ الْأَحِبَّةِ غُرْبَةٌ.
از دست دادن دوستان غربت است.
توضیح کوتاه:
روشن است که انسان در وطن عالقه هاى فراوانى دارد; که در مسائل مادى و معنوى از آنها بهره مى
گیرد و احساس تنهایى نمى کند چون در وطن خویش است و در مشکالت بدون پناه نیست ،آرامش خاطر
دارد و احساس امنیت مى کند; ولى در غربت و دورى از وطن همه اینها را از دست مى دهد ،خود را تنهاى
تنها مى بیند; بدون یار و یاور و بى پناه و بدون آرامش .امام مى فرماید :انسان اگر در وطن خویش هم باشد
ولى دوستان را از دست دهد گویى در غربت و دور از وطن است.
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همین مضمون در نامه  31که توصیه نامه ی امام به فرزند دلبندش امام حسن مجتبى(علیه السالم) است
به صورت دیگرى نقل شده فرمود« :الْغَریبُ مَنْ لَیْسَ لَهُ حَبیبٌ; غریب کسى است که دوستى ندارد».

اضافه بر اینها ،انسان داراى روح اجتماعى است و جوامع بشرى در سایه همین روح به وجود آمد.
تمدن ها ،پیروزى هاى علمى و پیشرفت صنایع و علوم همه مولود این روح اجتماعى است .به همین دلیل انسان
پیوسته تالش و کوشش مى کند دوستان بیشتر و بهترى پیدا کند و آنها که عالقه به انزوا دارند و از انتخاب
دوست عاجزند در واقع بیمارند .حال اگر دوستانش را از دست دهد گرفتار حالتى مى شود که گویى بخشى از
وجود خود را از دست داده است.
پیام این کالم حکمت آمیز این است که هر مسلمانى باید بکوشد و دوستان بیشترى براى خود فراهم
سازد ولى مسلم است که هر کسى شایسته دوستى نیست بلکه باید دوستانى انتخاب کرد که کمك بر دین و
دنیا باشند.
حکمت 134
لَا یَکُونُ الصَّدِیقُ صَدِیقاً حَتَّى یَحْفَظَ أَخَاهُ فِی ثَلَاثٍ :فِی نَکْبَتِهِ وَ غَیْبَتِهِ وَ وَفَاتِهِ.
دوست ،دوست نیست مگر آن که حقوق برادرش را در سه جایگاه نگه دارد :در روزگار گرفتارى،
آن هنگام که حضور ندارد ،و پس از مرگ.

توضیح کوتاه:
شك نیست که انسان در زندگى خود نیازمند به دوستانى است که در مشکالت به او کمك کنند و
در زمان راحتى همدم انسان باشند ،زیرا روح اجتماعى انسان از یك سو و نیازهاى گسترده اى که دارد و به
تنهایى قادر به رسیدن به آنها نیست از سوى دیگر ایجاب مى کند که یارانى براى خود انتخاب کند; ولى این
یاران مختلف اند; گروهى مانند تاجرانند که دائماً انتظار دارند در مقابل خدمتى ،خدمتى به آنان شود و طبیعى
است که هر وقت از دوست خود بهره اى نداشته باشند او را براى همیشه رها مى کنند .گروه دیگرى هستند که
گرچه در برابر هر خدمت انتظار خدمتى دارند; ولى خدمات پیشین را فراموش نمى کنند و به پاس آنها دوست
خود را در مشکالت یارى مى دهند; اما هنگامى که تصور مى کنند پاداش خدمت هاى پیشین او را داده اند
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رهایش مى سازند .گروه سومى نیز هستند که دوستى آنها بر اساس محبت است و صفا و صداقت نه
نتیجه خدمت و کارى شبیه تجارت .آنها به هنگام قدرت به دوستان خود خدمت مى کنند و انتظار پاسخى از
آنها ندارند و به همین دلیل به هنگام بروز مشکالت براى دوستان خود هرگز آنها را رها نمى سازند و همچنان
به اصول برادری و دوستى وفادارند .امام(علیه السالم) در این کالم پربارش اشاره به این گروه مى کند که
دوستان حقیقى و واقعى اند; آنها در سه زمان دوست خود را فراموش نمى کنند; به هنگام «نکبت» آنها در
چنین زمانى در کنار دوست خود مى ایستند ،به او کمك مى کنند ،تسلى خاطر مى دهند ،غمگسار و وفادارند.
«نکبت» در اصل به معناى انحراف از مسیر است همان گونه که در قرآن مجید آمده «(وَإِنَّ الَّذِینَ الَ
یُؤْمِنُونَ بِاالْخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاکِبُونَ); امّا کسانى که به آخرت ایمان ندارند از این راه منحرف مى
شوند»(.سوره مؤمنون ،آیه  )74ازاین رو هنگامى که دنیا به کسى پشت کند از آن تعبیر به نکبت دنیا مى کنند

و از آنجا که بروز مشکالت ،مصائب و بالها مصداق نکبت است بسیارى نکبت را به معناى بال و مصیبت تفسیر
کرده اند.
شاعر نیز مى گوید:
دوست آن باشد که گیرد دست دوست *** در پریشان حالى و درماندگى
اضافه بر این بعضى هستند که در حضور دوست به سبب شرم و حیا رسم دوستى را به جا مى آورند;
ولى به هنگامى که آنها غائب باشند خود را از آن خالص مى کنند و به اصطالح «حفظ الغیب» ندارند و از آن

فراتر هنگامى که دوستشان از دنیا برود و دست او از همه چیز کوتاه گردد و امید خدمتى از او نداشته باشند او
را فراموش مى کنند; نه به سراغ همسر و فرزند او مى روند که اگر مشکلى دارند حل کنند ،نه در جمع دوستان
زنده یادى از او مى کنند و نه کار خیرى براى او انجام مى دهند .امام(علیه السالم) مى فرماید :دوست واقعى
کسى است که در این سه حالت دوستش را فراموش نکند.
البته مدعیان دوستى فراوان اند و دوستان واقعى که در کالم حکیمانه فوق بگنجند اندك اند.
در حدیثى در غررالحکم از امام(علیه السالم) آمده است که مى فرماید« :اَلصَّدیقُ الصَّدُوقُ مَنْ
نَصَحَكَ فی عَیْبِكَ وَحَفَظَكَ فی غَیْبِكَ وَآثَرَكَ عَلى نَفْسِهِ; دوست راستگو کسى است که عیوب تو را براى
تو بگوید و اندرز دهد و در غیبتت مراتب دوستى را حفظ کند و تو را بر خود (در حل مشکالت) مقدم شمرد»
(غررالحکم ،کلمه )9729
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حکمت 158
عَاتِبْ أَخَاكَ بِالْإِحْسَانِ إِلَیْهِ ،وَ ارْدُدْ شَرَّهُ بِالْإِنْعَامِ عَلَیْهِ.
برادرت را با احسانى که در حق او مى کنى سرزنش کن ،و شر او را با بخشش باز گردان.
توضیخ کوتاه:
می دانیم که گاه دوستان ـ به ویژه هنگامى که مدت دوستى طوالنى باشد ـ بى مهرى هایى در حق
یکدیگر انجام مى دهند ،اگر باب گله و سرزنش و مقابله به مثل باز شود ممکن است این شکاف روز به روز
بیشتر گردد و نامهربانى ها به شکل تصاعدى پیش رود و حتی رشته اخوت و دوستى از هم گسسته شود; اما
اگر به جاى مقابله به مثل ،مقابله به ضد انجام شود آن گونه که امام(علیه السالم) در این گفتار حکیمانه اش
فرموده است ،به زودى این وضع پایان مى یابد و شخص خطاکار از کرده خود پشیمان مى گردد و در مقام

جبران بر مى آید .مثال او به هنگام بازگشت از مسافرت به دیدار من نیامد به جاى این که او را سرزنش کنم
انتظار مى کشم در موقع مناسب به دیدارش بروم; بدیهى است که هرقدر او فرد کم محبّتى باشد باز تحت تأثیر
قرار مى گیرد یا موقع امتحانات به من کمك درسی نکرد; اما من به هنگامى که احساس مى کنم نیاز دارد به
سراغش مى روم و کمك بیشتری به او میکنم .به یقین دوست شما در آینده بى مهرى خود را تکرار نخواهد
کرد.
اساس این سخن همان است که در قرآن مجید آمده مى فرماید «(ادْفَعْ بِالَّتِى هِىَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِى

بَیْنَكَ وَبَیْنَهُ عَدَاوَةٌ کَأَنَّهُ وَلِىٌّ حَمِیمٌ); بدى را با نیکى دفع کن ،ناگاه (خواهى دید) همان کس که میان تو و او
دشمنى است ،گویى دوستى گرم و صمیمى است» (.سوره فصلت ،آیه )34
ولى همان گونه که در آیه بعد از این آیه آمده است همه افراد این قدر ظرفیت و سعه صدر ندارند که
بتوانند بدى ها را با خوبى و بى مهرى ها را با محبت پاسخ گویند ،مى فرماید(« :وَمَا یُلَقَّاهَآ إِالَّ الَّذِینَ صَبَرُوا وَمَا
یُلَقَّاهَآ إِالَّ ذُو حَظّ عَظِیم); اما جز کسانى که داراى صبر و استقامتند به این مقام نمى رسند و جز کسانى که بهره
عظیمى (از ایمان و تقوا) دارند به آن نایل نمى گردند»
رفتار پیغمبر اکرم(صلى اهلل علیه وآله) و امامان معصوم(علیهم السالم) و اصحاب و یاران ایشان الگوى
روشنى براى این مطلب است.
بعد از داستان فتح مکه; بسیارى از مسلمانان انتظار داشتند که پیغمبر اکرم(صلى اهلل علیه وآله) انتقام
خونین و شدیدى از آنها بگیرد و سرزمین مکه را از لوث وجودشان پاك سازد .حتى بعضى از آنها پیش خود
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شعار «الْیَوْمَ یَوْمُ الْمَلْحَمَة; امروز روز انتقام است» را سر دادند ولى ناگهان دیدند که پیغمبر اکرم(صلى
اهلل علیه وآله) با جمله کوتاه و پرمعناى «اذْهَبُوا انْتُمُ الطُّلَقاء; بروید که همه آزادید» و شعار «الْیَوْمَ یَوْمُ الْمَرْحَمَة;
امروز روز بخشش است» صحنه را به کلى عوض کرد و همین سبب شد اکثر دشمنان اسالم به دوستان صمیمى
پیامبر(صلى اهلل علیه وآله) مبدل شدند و طبق آیه شریفه «(وَرَأَیْتَ النَّاسَ یَدْخُلُونَ فِى دِینِ اهللِ أَفْوَاجاً); و ببینى
مردم گروه گروه وارد دین خدا مى شوند»(.سوره نصر آیه)2
به گفته شاعر:
بدى را بدى سهل باشد جزا *** اگر مردى أَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاء!
درس هایی برای زندگی

حکمت60
اللِّسَانُ سَبُعٌ ،إِنْ خُلِّیَ عَنْهُ عَقَرَ.
زبان تربیت نشده ،درنده اى است که اگر رهایش کنى مى گزد.
حکمت 62
إِذَا حُیِّیتَ بِتَحِیَّةٍ فَحَیِّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا ،وَ إِذَا أُسْدِیَتْ إِلَیْكَ یَدٌ فَکَافِئْهَا بِمَا یُرْبِی عَلَیْهَا ،وَ الْفَضْلُ مَعَ ذَلِكَ
لِلْبَادِئِ.

چون تو را ستودند ،بهتر از آنان ستایش کن ،و چون به تو احسان کردند ،بیشتر از آن ببخش .به هر
حال پاداش بیشتر از آن آغاز کننده است.
حکمت 178
اُحْصُدِ الشَّرَّ مِنْ صَدْرِ غَیْرِكَ ،بِقَلْعِهِ مِنْ صَدْرِكَ.
بدى را از سینه دیگران ،با کندن آن از سینه خود ،ریشه کن نما.
حکمت 182
لَا خَیْرَ فِی الصَّمْتِ عَنِ الْحُکْمِ ،کَمَا أَنَّهُ لَا خَیْرَ فِی الْقَوْلِ بِالْجَهْلِ.
آنجا که باید سخن درست گفت ،در خاموشى خیرى نیست ،چنانکه در سخن نا آگاهانه نیز خیرى
نخواهد بود.
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حکمت 214
مَنْ لَانَ عُودُهُ ،کَثُفَتْ أَغْصَانُهُ.
کسى که درخت شخصیّت او نرم و بى عیب باشد ،شاخ و برگش (دوستان و یارانش) فراوان است.
حکمت 218
حَسَدُ الصَّدِیقِ ،مِنْ سُقْمِ الْمَوَدَّةِ.
حسادت بر دوست ،از آفات دوستى است.
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