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گهی تلفنی  قبول آ

ســند کمپانــی خــودرو ســواری 
صندوقــدار   315 ام  وی.  ام. 
 57 428و پــاک  شــماره   بــه 
ایران 14 به رنگ ســفید-روغنی 
موتــور  شــماره  و  مــدل 1392 
MVM477FJAD010963 و شماره 
 NATFHAKD9D1001519 شاسی
مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

کارت خــودروی ســواری پژو 
206 تیــپ 2 رنــگ ســفید 
بــه   1389 مــدل  روغنــی 
617س52  پــاک   شــماره 
مجیــد  نــام  بــه  ایــران 45 
میرحبیبــی فرزند حســین به 
 2992402801 ملــی  کــد 
مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط است.

اینجانــب  دانشــجویی  کارت 
زکیــه ناصــری بــه کــد ملی 
فرزنــد   0922272990
موســی ورودی ســال 1387 
دانشــگاه ولی عصر رفسنجان 
رشــته علوم کامپیوتر مفقود 
اعتبــار  فاقــد  و  گردیــده 

می باشد.

قــرارداد زمیــن شــهری بــه 
شماره قرارداد 59509 مورخ 
64/12/22 در عظیمیه یک 
قطعــه زمین به شــماره 536 
پاک فرعــی 161 به آدرس: 
کرج- عظیمیه شــهرک بعثت 
زنبــق 2 غربــی پــاک 10 به 
نام حسن یادگاری مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است.

پروانــه حمــل ســاح کالیبــر 
تیــر   8 شــکاری   30/06
نیمــه اتوماتیــک به شــماره 
2783261 ســاخت آمریــکا 
به نــام محمــد محســن نژاد 
فرزنــد پاپــی با شــماره ملی 
مفقــود   4550168285
گردیده از درجه اعتبار ساقط 

است.

اصل پروانه ســاح شکاری 
ساچمه زنی تک لول ته پر به 
شماره سریال 1959274 
متعلــق به آقــای آرام علی 
گردیده  مفقــود  خدادادی 
و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.

ســند کمپانی موتور سیکلت 
 1384 مــدل  رایــکا   125
قرمز رنگ به شــماره انتظامی 
17459، ایران 123 شــماره 
موتــور 2924652، شاســی 
 ND1***125C8414350
بنــام محمــد مهــدی مردانی 

مفقود و اعتبار ندارد.

کارت  و  ســبز  شناســنامه 
خودرو ســواری تیبــا 2 مدل 
موتــور  شــماره  بــه   1396
M15/8476936 و شاســی 
 NAS821100H1114427
و پــاک 97م588 ایران 38 
مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

کارت خودروی سواری پژو 206sd -tu5 رنگ سفید روغنی مدل 
1396 به شماره پاک 889ق92 ایران 45 به نام آقای مصطفی 
زیدآبادی نژاد فرزند غامحسین کد ملی 1282834053 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ ســبز و سند مالکیت خودروی سواری MVM سه سیلندر رنگ 
ســفید روغنی مدل 1390 به شــماره پاک 351ص11 ایران 45 
به نام مصطفی زید آبادی نژاد فرزند غامحســین کاملی به کد ملی 

1282834053 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

55953636 - 55900897 شهرری 
33962211 - 33962233 سعدی 
36257074 شرق استان تهران 
56344343 اسالمشهر 
56359598 چهاردانگه 

جنوب
22603635 قلهک 

22712976 شمیران 

88900867 - 88801552 مطهری 

شهرآرا         66593010-11- 66592266

شمال مرکز

33112193
33112291 
33902599

 33119236
33113085
      33110202
33113519

33942000
 33118052
33911568

سه ماهه )ریال(شش ماهه )ریال(یکساله )ریال(نوع نشریه

10/860/0005/430/0002/715/000روزنامه کیهان

16/860/0008/430/0004/215/000روزنامه کیهان انگلیسی

16/860/0008/430/0004/215/000روزنامه کیهان عربی

5/520/0002/760/0001/380/000مجله کیهان ورزشی

5/520/0002/760/0001/380/000مجله زن روز

2/761/0001/385/000690/000مجله کیهان بچه ها

ــــــــــــــــ425/000مجله کیهان فرهنگی

متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عالقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت 
6104337743976845 بانک ملت به نام حسین شریعتمداری )موسسه کیهان( و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم تکمیل 

شده ذیل به صندوق پستی 11365/3631 با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

1- اشتراک عزیزانی که فرم درخواست آنها تا دهم هر ماه به امور مشترکین برسد از اول ماه بعد برقرار می شود.
2- یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.
4- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.

5- قبض پرداختی را می توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده به امور مشترکین اطالع دهید. 

ه 
ج

تو

فرم تقاضا

شماره اشتراک: ...........................................................................          

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران سال 1400

امور مشترکین موسسه کیهان تلفن: 35202278-021 نمابر: 021-33910922

نام: ........................... نام خانوادگی: ........................................... نوع نشریه: ..................... تعداد نسخه................... مدت...................... ماه
مبلغ پرداختی: ........................ ریال شماره فیش بانکی: ...................................... تلفن: ............................... تلفن همراه: ..............................
آدرس:................................................................................................................................................................................................................

                     کد پستی: .......................................... پست الکترونیکی: ......................................................................................

مشاور حقوقی آمـوزشی

منصفانه ترین خریدار خودرو
نقد در محل

0912-839700۴

جرثقیل قنبری
تخلیه- بارگیری

نصب چیلر
0919- 5996132

کـارتـن سازی) پستـی( 
با تمامی سایزها موجود می باشد 

کارتن 3 و 5 الیه و لمینتی
و اثاثیه منزل و شرکت ها

65953700-0912133۴187

امداد گسترآپادانا

2250۴238ـ22315131

نگهداری از سالمند، بیمار،کودک
 و کلیه امور نگهداری و
 فیزیوتراپ در منزل 
و همراه در بیمارستان
 با تخفیف ویژه جهت 

فرهنگیان، جانبازان و بازنشستگان

پیمانکاری ساختمانی اسکندری
انجام کلیه امور نقاشی ساختمان و تعمیرات

ارزان فوری عالی

091236۴7916

یــی  نوا نا کســب  نــه  پروا
ســنگک دارای کــد شناســه 
و   0336085131 صنفــی 
به شــماره جــواز 9016 بنام 
علیرضــا تقی پــور دارای کــد 
مفقود  ملی 0052884384 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

)نوبت دوم(
برگ سبز خودرو سواری سمند به 
رنگ سفید روغنی به شماره پاک 
646 س 38 ایران 38 به شماره 
موتور 124K0950916 به شماره 
 NAAC91CE5GF112700 شاسی
به مالکیــت خانم مریم فضل الهی 
مفقود گردیــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

بنایی 
و خدمات

)نوبت دوم(
دانشــنامه پایــان تحصیــات 
اینجانــب کیومرث ســلیمیان 
فرزنــد نباتعلــی بــه شــماره 
شناسنامه ای 0150340737 
صــادره از تهــران و کدملــی 
شــماره   0150340737
دانشــنامه 1969 در تاریــخ 
صــادره   89/5/3 صــدور 
از دانشــگاه علــوم پزشــکی 
تهران به شماره نظام پزشکی 
71953 مفقــود و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.

گمشده پیدا شده

بسته بندی و 
کارتن سازی

خریدار فیش حج تمتع و عمره
نقدی- درب منزل

6657۴819 -66576981
09126993603

خرید و فروش 
فیش   حج - مکه

حمل و نقل

نگهداری از 
سالمند و کودک

مــدرک فارغ التحصیلی اینجانب 
اشــکان معظمی گودرزی فرزند 
بــه شــماره شناســنامه  احمــد 
از  صــادره   4120320596
بروجــرد در مقطــع کارشناســی 
ســی  یست شنا ز شــته  ر
میکروبیولوژی صــادره از واحد 
دانشگاهی آزاد بروجرد با شماره 
مفقــود   149411200038
گردیــده اســت و فاقــد اعتبار 
می باشد. از یابنده تقاضا می شود 
اصل مدرک را به دانشگاه آزاد 
اســامی واحد بروجرد به نشانی 
مجتمع امام خمینی)ره( ارســال 

نماید.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی 
)نوبت سوم(

مــدرک تحصیلی اینجانــب حمید 
داودی فرزنــد فرج اله به شــماره 
ملــی 4285953293 صادره از 
زنجــان در مقطع کاردانی رشــته 
الکتروتکنیــک )بــرق صنعتی( با 
شماره ســریال 2494805 مورخ 
1392/10/13 مفقــود گردیده 
و فاقد اعتبار می باشــد از یابنده 
تقاضا می شــود اصل مدرک را به 
دانشگاه آزاد اسامی واحد زنجان 
به نشــانی: زنجان- تقاطع پلیس 
راهنمایــی و رانندگــی- ســایت 

امام)ره( ارسال نمایند.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
شرکت بتن پرشین کیش سهامی خاص 

به شماره ثبت 9762 و شماره ملی 1۴000219280
بدینوسیله از کلیه اعضا و سهامداران شرکت دعوت می شود تا 
در جلســه مجمع عمومی فوق که راس ســاعت 10 روز پنج شنبه 

مورخ 1400/9/11
در محل شرکت واقع در: کیش شهرک کارگاهی- کانت 2 تشکیل 

می گردد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه: 1- تصویب تراز سال 1399

هیئت مدیره شرکت بتن پرشین

»خالصه آگهی مزایده 
موقوفات اداره اوقاف جنوب شرق«

اداره اوقاف و امورخیریه جنوب شرق تهران در نظر دارد عرصه و اعیان 
5 واحد مسکونی با مشخصات ذیل از طریق مزایده کتبی با رعایت شروط 
و مقــررات و قوانیــن جاریه اوقافی به اجاره واگــذار نماید، متقاضیان 
می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر و تسلیم درخواست حداکثر تا تاریخ 
1400/9/16 به دبیرخانه این اداره واقع در خیابان اتوبان محاتی، بلوار 
ابوذر، پل پنجم، خیابان حبیب، تقاطع خیابان مسلم، نبش کوچه فراهانی، 
پاک 212 مراجعه و یا با شماره تلفن 33659721 تماس حاصل نمایند.

1- موقوفه میرزا ســید کاظم مســتوفی دواب عرصه و اعیان یک باب 
منزل مســکونی با مســاحت 100 مترمربع واقع در تهران، خیابان ری، 
کوچه دردار غربی )شــهید بهمن نعیمی سپهر(، پاک 6، باالی مغازه های 

واحد روبروی راهرو
2- موقوفه بانو فاطمه عرصه و اعیان یک باب منزل مسکونی با مساحت 
78/504 مترمربع واقع در تهران، خیابان 15 خرداد شرقی، کوچه قنبر، 

بن بست معصومی، پاک 27 قدیم و 12 جدید
3- موقوفه حاج مامحمد جعفر عرصه و اعیان یک باب منزل مســکونی 
سه طبقه با زیرزمین با مساحت 69/5 مترمربع واقع در تهران، خیابان 
15 خرداد شرقی، روبروی خیابان امامزاده یحیی)ع( کوچه یک و نیم متری 

حمام قبله، پاک 4

اطالعیه )نوبت دوم(
لغو پروانه بیمه ای آقای ســعید صادقی کد 6195 شرکت بیمه 
کوثــر و ابطــال مهر و اوراق بیمه ای، به اطاع می رســاند پروانه 
نمایندگی بیمه ای آقای سعید صادقی کد 6195 لغو شده است 
و مهر اوراق بیمه ای نزد ایشــان باطل گردیده است لذا صدور 
هر گونه بیمه نامه و اسناد اوراق بیمه ای توسط نماینده مذکور از 

تاریخ1400/7/20 ممنوع و فاقد اعتبار قانونی است.

)مشاوره تلفنی رایگان(
قبول وکالت: حقوقی، کیفری، مواد مخدر، طاق، مهریه، مطالبه 

طلب، چک و سفته، ملکی، تعدیل جرائم معوقه وام بانکی 
دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری

) با مجرب ترین مشاوران و وکای پایه یک دادگستری(
ساعت کار: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10/30 صبح تا 18 عصر

همراه: 0912388۴69۴
تلفن: ۴ الی 66566552

دفتر وکای دادگستری

تاریخ انتشار آگهی: 1400/8/29

شرکت تعاونی مسکن مهر 6 منطقه 22 تهران)در حال تصفیه( 
به شماره ثبت 33۴۴۴2 و شناسه ملی 10103716292

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت تعاونی دعوت 
می شــود تا در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم 
که راس ســاعت 11 صبح روز جمعه مورخ 1400/9/12 در 
مارد صفادشــت شــهرک مهر فاز 4 مســکن مهر محل پروژه 

برگزار می گردد حضور بهم رساند.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت تصفیه 2- رسیدگی و اتخاذ تصمیم 
در خصوص صورتهای مالی سال 99، 3- طرح و تصویب قیمت 
تمام شده واحدهای مسکونی 4- رسیدگی به مطالبات شرکتها 
و اشــخاص حقیقی 5- اتخاذ تصمیم در خصوص اعضایی که 
بــه تعهدات خود عمل نموده انــد 6- اخراج اعضای غیر موثر 
وفق اساسنامه و قانون بخش تعاون 7- تعیین میزان حقوق 

رئیس هیئت تصفیه
هیئت تصفیه

خرید و فروش 
انواع خودرو

معارف 
MaarefKayhan@Kayhan.ir

شیطان های انسی و جنی جز به زشتی و بدکاری دعوت نمی کنند و از همین روست که آدمی را از کماالت و خدایی 
شدن باز می دارند. لذا دوستی با چنین افراد شیطان صفتی همانند بالی خانمانسوز است که آدمی را به بدبختی 
 و مصیبت دنیوی و اخروی می افکند. امیرمومنان علی)ع( در سخنی درباره این افراد به انسان ها هشدار می دهد 

و می فرماید: همنشین خوب نعمت و همنشین بد، بال و مصیبت است.

خداوند از وضعیت برخی از دوزخیان در قیامت گزارش می کند که چگونه 
ستمگران در قیامت از دوستی خود با افراد ناباب در دنیا اظهار تاسف و 

پشیمانی می کنند و از وضعیت شقاوت آمیز خود ناله سر می دهند.

حضرت عیسی)ع( درباره ویژگی دوست و همدم خوب فرمود: با کسی 
دوســتی کنید که دیدنش، شما را به یاد خداوند بیندازد و سخنش، بر 

دانش شما بیفزاید و عمل او، شما را به آخرت ترغیب کند.

از آیات قرآن استفاده می شود 
که از مهم ترین صفات دوست 
از همین رو  و  اســت  صداقت 
دوســت را صدیق گفته اند که 
در صداقت او هیچ اما و اگری 
نیست و راستگوست و راستی 

را می پسندد.
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دوستی یک خصوصیت انسانی است. گرایش 
اجتماعی انسان از سویی و عاطفه و احساسات 
انسانی از سوی دیگر موجب می شود که انسان 
از میان انســان ها افرادی را به عنوان دوســت 
بــه جهاتی می تواند  انتخاب  این  کند.  انتخاب 
سرنوشت ساز باشد؛ زیرا از علل و عواملی است  
که نقش تعیین کننده در سعادت و شقاوت آدمی 
ایفا می کند. انتخاب دوســت به معنای انتخاب 
شریک و همراه فکری و رفتاری و گاه حتی مهم تر 
انتخاب الگویی برای فکر و رفتار است؛ چرا  که 
افکار و رفتارها در یک  فرآیندی شکل می گیرد 
و شخصیت آدمی را می سازد. در این میان دوست 
نقش مهمی ایفا می کند. پس هرکسی الزم است 
تمــام تالش خود را معطــوف  این معنا کند که 

دوستی شایسته و خوب انتخاب کند.
نویســنده در این مطلب با استناد به اساس 
آموزه های اســالمی ویژگی ها و خصوصیات یک 

دوست خوب را بیان کرده است.
***

سعادت و شقاوت انسان در گرو انتخاب دوست
واژه فارسی دوستی به معنای یاری، رفاقت، عشق 
و محبت )فرهنگ فارسی، ج 2، ص 1578، »دوستی«( 
و نیز به معنای آشــنایی همراه با مهر و محبت و عشق 
آمده است. )فرهنگ سخن، ج 4، ص 3408، »دوستی«(
در فرهنگ و ادبیات عربی و اسالمی، واژگان چندی 
برای بیان این مفهوم و معنا به کار می رود که البته هر 
یک از آنها با توجه به کیفیت و شرایط مختلف این رابطه، 
به کار می رود؛ چرا کــه رابطه میان دو  کس می تواند 

درجات و مراتب متنوع و گوناگونی داشته باشد.
به سخن دیگر، رابطه دوستی به سبب آنکه یک امر 
عاطفی و احساسی است در یک د رجه و مرتبه نیست؛ 
هرچند  که در تحقق این معنا  عناصر پیش گفته الزم 
اســت ولی همین مولفه ها می تواند از شــدت و ضعف 
برخوردار باشد؛ از این رو در فرهنگ و ادبیات اسالمی و 
عربی برای هر درجه و مرتبه ای از مراتب دوستی، اسم و 
واژه ای خاص به کار می رود. مثال در آیات قرآن و روایات 
اسالمی برای بیان درجات رابطه دوستی از واژگانی چون 
صدیــق،  رفیق، قرین، صاحب، ولی، خلیل و مانند آن 
اســتفاده می شود و واژگانی چون ود، حب، الف و مانند 

آن برای بیان مراتب دوستی به کار می رود.
از آیات قــرآن و نیز تحقیقات دانشــمندان علوم 
اجتماعی و روان شناســی این معنا به دســت آمده که 

ویژگی های دوست خوب در اسالم
علی جواهردهی

بنابراین، کســانی با هم ارتباط دوســتی را برقرار 
کرده و ادامه می دهند که از نظر فکری و رفتاری نوعی 
سنخیت میان آنان ایجاد شده و ادامه می یابد و هرگاه 
این سنخیت از میان رفت، دوستی نیز از میان می رود. 
پیامبر)ص( در بیان تاثیر دوست در دوست می فرماید: 
المرء علی دین خلیله فلینظر احدکم من یخالل؛ آدمی 
بر آیین دوســت خود است پس بنگرید با که دوستی 

می کنید. )بحاراالنوار، ج 71، ص 19(
امــام جــواد)ع( نیز در این بــاره فرمودند: ایاک و 
مصاحبه الشریر، فانه کالسیف المسلول یحسن منظره و 
یقبح اثره؛ از همراهی و رفاقت با آدم شرور بپرهیز، زیرا 
که او مانند شمشیر برهنه است که ظاهرش نیکو و اثرش 

زشت است. )مسنداالمام  الجواد، ص 243(
البتــه درآیات قرآن دوســتی، اختصاص به رابطه 
انســان با انسان ندارد، بلکه دایره دوستی چنان وسیع 
است که شامل دوستی انسان با جنیان و حتی شیطان 
از سویی )اعراف، آیه 30؛ آل عمران، آیه 175؛ نساء، آیه 
76؛ انعام، آیه 128( و رابطه انسان با خدا می شود. )آل 

عمران، آیه 31(
این بدان معناســت که میان انسان و جنیان و نیز 
انسان و خدا نوعی سنخیت ایجاد می شود که این رابطه را 
پدید می آورد. از آیات قرآن به دست می آید که انسان  ها 
در ذات خود دارای صفات و اسمای الهی هستند )بقره، 
آیه 31( و همین امر موجب نوعی سنخیت میان انسان و 
خداست ولی زمانی این سنخیت به تمام و کمال می رسد 
که انسان ها با عبودیت و پیروی از عقل و وحی بتوانند 
آن صفات الهی را در خود فعلیت و ظهور بخشــند. در 
این حالت انسان ها خدایی و ربانی شده )آل  عمران، آیه 
79( و دوســتی و رابطه بسیار قوی حبی میان انسان و 

خدا ایجاد می شود. )آل عمران، آیات 31 و 32(
همچنین امکان دوســتی از طریق سنخیت میان 
انسان و جنیان از هر دو گروه دینی از مومنان و کافران 
چون ابلیس از جنیان و شیاطین دیگر وجود دارد. ارتباط 
و دوستی میان انسان ها و جنیان مومن به سبب همان 
ایمان به وجود می آید، چنانکه این رابطه میان انسان و 
جنیان کافر نیز از طریق سنخیت در کفر به دست می آید.
از آنجا که در رابطه دوســتی سنخیت و تناسب در 
ایجاد دوســتی و بقای آن نقش اساســی ایفا می کند، 
این معنا روشن می شود که رابطه دوستی تا چه اندازه 
می تواند در ســعادت و شقاوت انسان ها نقش ایفا کند. 
خداوند در آیه 128 سوره انعام بیان می کند که چگونه 
دوستی انسان ها با شیاطین جنی مثال موجب می شود 

تا انسان به شقاوت برسد و به دوزخ و آتش جاودان آن 
گرفتار شود.

همچنین خداوند از وضعیت برخی از دوزخیان در 
قیامت گزارش می کند که چگونه ستمگران در قیامت 
از دوســتی خود با افراد ناباب در دنیا اظهار تاســف و 
پشیمانی می کنند و از وضعیت شقاوت آمیز خود ناله سر 
 می دهند. )فرقان، آیات 27 و 28؛ زخرف، آیات 67 و 68(
امام صادق)ع( می فرماید: ادبنی ابی)ع( بثالث... و نهانی 
عن ثالث: قال لی: یا بنی من یصحب صاحب الســوء ال 
یســلم و من ال یقیدا لفاظه یندم، و من یدخل مداخل 
الســوء یتهم... و نهانی ان اصاحب حاسد نعمه و شامتا 

بمصیبه، او حامل نمیمه؛ پدرم)ع( مرا به سه چیز ادب 
آموخت و از ســه چیز نهی ام فرمود. سه نکته ادب این 
بود که فرمود: فرزندم! هر کس با دوســت بد بنشیند، 
سالم نمی ماند و هرکس گفتارش را کنترل نکند، پشیمان 
می شــود و هر کس به جایگاه های بد وارد شود، مورد 
بدگمانی قرار می گیرد )زیر سوال می رود( و آن سه چیز 
که مرا از آن نهی فرمود: دوستی با کسی که چشم دیدن 
نعمت کسی را ندارد و با کسی که از مصیبت دیگران شاد 
می شود و با سخن چین. )بحاراالنوار، ج78، س 261(

در میان دوستان ناباب بدترین دوست ابلیس است 
که با شیطنت خود انسان را به دوزخ می کشاند و بسیاری 
از انسان ها را گمراه و بدبخت می کند.)فرقان،آیات 27 

و 28(
شــیطان های انسی و جنی جز به زشتی و بدکاری 
دعــوت نمی کنند و از همین روســت کــه آدمی را از 
کماالت و خدایی شــدن باز می دارند. لذا دوســتی با 
چنین افراد شــیطان صفتی همانند بالی خانمانسوز 
اســت که آدمی را بــه بدبختی و مصیبــت دنیوی و 
اخروی می افکند. امیرمومنان علی)ع( در سخنی درباره 
این افراد به انســان ها هشــدار می دهــد و می فرماید: 

جلیس الخیر، نعمه، جلیس الشــر نقمه؛ همنشــین 
 خــوب نعمت و همنشــین بد، بال و مصیبت اســت. 

)غررالحکم، ح 4719 و 4720(
ایشــان نســبت به دوستی با اهل شــر و بدی در 
هشــداری دیگر می فرماید: قارن اهل الخیر تکن منهم 
و باین اهل الشــر تبن عنهم؛ با خوبان معاشرت کن تا 
از آنان باشــی و از بدان دوری کن تا از آنان نباشــی.

)نهج البالغه، نامه 31(
از نظر قرآن و روایات، دوستی در میان امت اسالم 
می بایست فراگیر باشد و مومنان خود را برادر و دوست 
یکدیگر دانسته و در خدمت یکدیگر همانند دو دست 
باشند و دست از تعاون و همکاری در کارهای خیر و نیک 
برندارند و به تقوا و پرهیز از کارهای زشت فرمان دهند. 
اگر چنین حالتی در جامعه اســالمی تحقق یابد، همه 
برکات آسمان و زمین به سوی مسلمانان سرازیر می شود 
و مشکالت جامعه از میان خواهد رفت. پیامبر)ص( در 
این باره می فرماید: التزال امتی بخیر ما تحابوا و تهادوا 
و ادوا االمانه؛ امت من تا هنگامی که یکدیگر را دوست 
بدارند، به یکدیگر هدیه دهنــد و امانتداری کنند، در 
خیــر و خوبی خواهند بود. )عیــون اخبار الرضا، ج 1، 

ص 32، ح 25(
در حقیقت آثار و برکات دوستی تنها در شقاوت 
و سعادت انســان ها در دنیا و یا آخرت نیست بلکه 
موجب ســعادت جامعه یا شــقاوت آنان در دنیا و 

آخرت خواهد شد.

پس انتخــاب دوســت و الگوبــرداری طبیعی و 
خواســته و ناخواســته از افکار و رفتارها آنان و تغییر 
و تبدیل شــخصیت می تواند عامل مهمی در سعادت 
و شــقاوت انســان در دنیا و آخرت باشــد. از این رو 
اسالم و دانشمندان نســبت به انتخاب دوست هشدار 
داده و خواهــان انتخاب دوســت بر پایــه معیارهای 
 ارزشــی خاصی شــده اند که در ادامه به برخی از آنها 

اشاره می شود.

معیارهای انتخاب دوست خوب 
خداوند در آیات قرآن به دو شــیوه دوســت خوب 
را معرفــی کرده اســت. گاه با بیــان معیارهای کلی و 
ویژگی های عمومی و گاه دیگــر با بیان مصادیقی که 
می توان آنان را در جامعه یافت و با آنها رابطه دوســتی 

برقرار کرد.
خداوند در آیه 69 ســوره نســاء در بیان برخی از 
مصادیق دوســت خوب می فرماید: و کسانی که از خدا 
و پیامبر اطاعت کنند، در زمره کسانی خواهند بود که 
خدا ایشان را گرامی داشته یعنی با پیامبران و راستان 
و شهیدان و شایستگانند و آنان چه نیکو رفیقی هستند.

در این آیه پیامبران، اهل صداقت و راستی، شهیدان 
و صالحان به عنوان بهترین دوستان معرفی شده اند. اینان 
از نعمت عقل و وحی برخوردارند و خداوند به ایشان این 

نعمت بزرگ را عطا کرده است.
از این آیه و آیاتی دیگر از جمله آیه 4 سوره ممتحنه 
و 21 ســوره احــزاب و مانند آن به دســت می آید که 
پیامبران مهمترین الگوهای بشریت هستند و می بایست 

ایشان را به عنوان دوست برگزید و راه ایشان را رفت.
پس از ایشــان بهترین دوســتان کسانی خواهند 
بــود که همین راه پیامبران را انتخاب کرده و به عنوان 
ربانی )آل عمران، آیه 79( و گواهان اعمال )نســاء، آیه 
69(، صالحان و صدیقان )همان( شناخته می شوند که 
مهمترین مصداق آنان اهل بیت عصمت و طهارت هستند. 

)احزاب، آیه 33( 

پیامبر)ص( درباره ویژگی مهم صالح بودن در انتخاب 
دوســت می فرماید: من اراداهلل به خیرا رزقه اهلل خلیال 
صالحا؛ هر کس که خداوند برای او خیر بخواهد، دوستی 

صالح نصیب وی می کند. )نهج الفصاحه، ح 3064(
لقمان حکیم)ع( در بیان ویژگی های دوست خوب 
به صالح بودن اشاره می کند و در سفارشی به فرزندش 
می فرمایــد: یا بنی ال تعد بعد تقــوی اهلل من ان تتخذ 
صاحبــا صالحا؛ فرزندم! بعد از تقــوای الهی، از گرفتن 
دوست شایسته و صالح نگذر. )االخوان، ص 110، ح 25(

پیامبر)ص( به نقش دوســت در اجتماعی شدن و 
برطرف کردن نیازهای عاطفی و احساسی از طریق آن 
توجــه دارد، ولی به این مهم نیز توجه می دهد که گاه 
تنهایی بهتر از دوست داشتن است. بنابراین تنها زمانی 
همنشینی با دوست را مفید بدانید که صالح باشد وگرنه 
تحمل تنهایی بهتر از دوست بد داشتن است. آن حضرت 
می فرمایــد: الجلیس الصالح خیر من الوحده، و الوحده 
خیر من جلیس ســوء؛ همنشین خوب، از تنهایی بهتر 
است و تنهایی از همنشین بد بهتر است. )امالی طوسی، 

ج 1، ص 535، ح 1162(
امیرمومنان علی)ع( نیز در این باره هشدار می دهد 

و می فرمایــد: الکیس صدیقه الحق و عــدوه الباطل، 
انســان زیرک، دوستش حق اســت و دشمنش باطل. 
)غرر الحکم، ح 1524( از نظر آن حضرت)ع( انسان باید 
معیار دوســتی را حق و باطل بداند و اگر چنین چیزی 
را نتوان از طریق دوستان به دست آورد همان بهتر که 

انسان دوستی نداشته باشد.
از آیات قرآن اســتفاده می شــود که از مهم ترین 
صفات دوست، صداقت اســت و از همین رو دوست را 
صدیق گفته اند که در صداقت او هیچ اما و اگری نیست 
و راستگوســت و راستی را می پسندد. امام علی)ع( نیز 
در بیــان نقش صداقت در انتخاب دوســت می فرماید: 
خیر اخوانک من دعاک الی صدق المقال بصدق مقاله 
و ندبــک الی افضــل االعمال بحســن اعماله؛ بهترین 
برادرانت)دوستانت(، کسی است که با راستگویی اش تو 
را به راستگویی دعوت کند و با اعمال نیک خود، تو را 

به بهترین اعمال برانگیزد.)غررالحکم، ح 5022(
البته ناگفته نماند که بســیاری از صفاتی که برای 
انتخاب دوســت بیان شــده صفات باطنی است که به 
سادگی نمی توان آن را به دست آورد. از این رو مسئله 
آزمودن دوست در روایات مورد تاکید قرار گرفته است 
و از انسان ها خواسته شده برای به دست آوردن دوست 
دارای ویژگی های خوب می بایست مدتی را با او گذراند 
و او را آزمود تا از طریق نشــانه ها حقیقت شخصیت او 
آشکار شود. امیر مومنان)ع( در این باره هشدار می دهد 
و می فرمایــد: من لم یقدم فــی اتخاذ االخوان االعتبار 

دفعــه االغترار الی صحبْهً الفجــار؛ هرکس در انتخاب 
برادران)دوستان( امتحان را مقدم ندارد، فریب خوردگی، 
او را به مصاحبت با بدکاران می کشاند. )غررالحکم، ج 5، 

ص 398 ف ح 8922(
پیامبر)ص( نیز می فرماید:  اختبروا الناس یاخدانهم 
فانما یخادن الرجل من یعجیبه نحوه؛ مردم را با دوستانشان 
بیازمایید؛ زیرا آدمی با کسی که از رفتارش خوشش بیاید، 

دوستی می کند. )تنبیه الخواطر، ج 2، ص 249(
امام محمد باقر)ع( در بیان چگونگی دریافت حقیقت 
شخصیت دوست، راهکاری را بیان می کند که می تواند 
مفید باشد. ایشان می فرماید: اعراف الموده فی قلب اخیک 
بما له فی قلبک؛ دوستی قلبی برادرت را از اندازه دوستی 
قلبی خودت نسبت به او بفهم. )تحف العقول، ص 304(
دوســت را باید در شــرایط خاصی آزمود تا میزان 
صداقت و محبت او دانسته شود. امیر مومنان علی)ع( 
در این باره می فرماید: الیکون الصدیق صدیقا حتی یحفظ 
اخاه فی ثالث فی نکبته و غیبته و وفاته؛ دوســت اگر 
در ســه مورد دوستش را حمایت نکند دوست نیست: 
 در شدت و گرفتاری او، در غیبت وی و پس از مرگش. 

)نهج البالغه، حکمت 134(
برخی از صفات خوب و بد به سادگی قابل شناسایی 
اســت؛ چرا که مثال حماقت شــخص یا دروغگو بودن 
و فجور شــخص از مســائل پنهانی نیســت که نتوان 
به ســادگی آن را به دســت آورد. از آنجا که در اسالم 
مهم ترین ویژگی های دوست خوب، صالح بودن، صداقت 
و راستگویی، خردورزی و مانند آن دانسته شده است، 
انسان ها می بایست از کسانی که این صفات را ندارند و 
مشهور به فجور و حماقت و دروغ هستند، پرهیز کنند و 
آنان را به عنوان دوست نپذیرند. امام صادق)ع( در این باره 
می فرماید: الینبغی للمرء المسلم ان یواخی الفاجر و ال 
االحمق و ال الکذاب؛ سزاوار نیست که مسلمان با بدکار و 
احمق و دروغگو رفاقت کند. )کافی، ج 2، ص 640، ح 3(
انسان اگر بتواند دوستی با صفاتی چون خردورزی 
و خردمندی، صداقت و راســتگویی، صالح و نیکوکار و 
مانند آن بیابد، گام مهمی برای ســعادت خود برداشته 
اســت. برای شناخت این صفات در اشخاص می توان از 
روش آزمون و امتحان بهره برد و به رفتارها و کردارهایش 
توجه کرد؛ چرا که این صفات اگر جزو شــخصیت وی 

باشد در رفتارهایش خودنمایی می کند.
برخی از صفات و اعمال در شخص است که موجب 
تقویت دوســتی و افزایش رابطــه و محبت میان افراد 
می شــود. پیامبر گرامی)ص( در بیان برخی از عوامل 

ادب یعنی لطافت رفتاری از مهم ترین عوامل افزایش 
صمیمیت و دوســتی است؛ چنانکه بی ادبی نیز موجب 
می شود که دوســتی ناپایدار شود و از میان برود. امیر 
مومنان علی)ع( در این باره می فرماید: التصفوالخله مع 
غیر ادیب؛ دوستی با شخص بی ادب، صمیمانه نخواهد 

شد. )بحاراالنوار، ج 67، ص 400، ح 73(
امیر مومنان علی)ع( همچنین از دیگر ویژگی های 
دوست خوب به مسئله مهم امر به معروف و نهی از منکر 
اشــاره می کند؛ چرا که انسان خوب همواره به خوبی ها 
فرمان و از بدی ها بازمی دارد. از این رو نه تنها دوســت 
خــوب را عامل خوبی بلکه دعوت کننده به آنها می داند 
و می فرماید: الصدیق من کان ناهیا عن الظلم و العدوان 
معینا علی البر و االحسان؛ دوست، کسی است که از ظلم 
 و تجاوزگری بازدارد و بر انجام خوبی و نیکی یاری کند. 

)غررالحکم، ج2، ص 128، ح 2078(
پیامبر)ص( مخالفت با احکام شــرعی را از دالیل 
عدم ارتباط با اشــخاص می داند چه رســد که انسان 
چنین اشخاصی را به عنوان دوست بپذیرد. در این میان 
برخی از احکام الهی چنان مهم است که مخالفت با آن 
در حکم جنگ با خداوند اســت. از این رو الزم است از 
کســانی که مخالف چنین احکامی هستند پرهیز کرد 
و آنان را به عنوان دوســت نگرفت. از جمله کسانی که 
می بایســت از انتخاب آنان به عنوان دوست پرهیز کرد 
رباخواران هستند. پیامبر)ص( در این باره می فرماید: یا 
علی... التصــادق آکل الربا فانه یبارز اهلل الن اهلل تعالی 
 قال: )فــان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اهلل و رســوله(؛
ای علی: با رباخوار رفاقت نکن، زیرا او با خداوند به مبارزه 
برخاسته، چون خداوند متعال می فرماید: »اگر دست از 
رباخواری برنداشتید پس به خدا و رسولش اعالن جنگ 

دهید.« )میراث حدیث شیعه، ج2، ص 46، ح 189(
در دوســتی باید مراعات اموری از جمله اســرار را 
کرد و همه چیز را نباید به دوست گفت؛ چرا که ممکن 
است شرایط تغییر کند و در آینده مشکالتی ببار آورد 

که دیگر پشیمانی سودی نخواهد داشت.
 امیر مومنان)ع( در میان حد و مرزهای دوســت 
و رابطــه می فرمایــد: ابــدل لصدیقک کل المــودْهً و 
التبــدل لــه کل الطمانینه؛ هرچه محبــت داری نثار 
 دوســتت کن اما هرچه اطمینان داری به پای او مریز.

)بحاراالنوار، ج 71، ص 16(
از ایــن رو آن حضــرت)ع( یکــی از روش هــای 
دوست شناســی را تغییر شرایط می داند و می فرماید: فی 
الضیق یتبین حسن مواساْهً الرفیق؛ خوب یاری رساندن به 

دوستی در میان افراد انسانی با توجه به نوعی سنخیت، 
ایجاد می شــود و ادامه می یابد. به سخن دیگر در ایجاد 
دوستی و بقای آ ن، نوعی سنخیت میان دو فرد انسانی 
اســت که آنان را به هم پیوند می دهد و دوستی پایدار 

در میان آنها ایجاد می کند.
خداوند در آیه 25 ســوره فصلت به صراحت از این 
ســنخیت و تناسب میان دوستان سخن به میان  آورده 
است. شیخ طبرســی در تفسیر آیه می نویسد که یک 
معنای »قّیضنا لهم« ، »بّدلنا لهم« اســت؛ یعنی برای 
دوست شدن با گروه خاص تبدیل و ایجاد سنخیت الزم 

است. )مجمع البیان، ج 9- 10، ص 15(

تقویت دوســتی و محبت میان افراد می فرماید: ثالثه 
تخلــص الموده: اهداءالغیب و حفــظ الغیب، والمعونه 
فی الشدْهً؛ ســه چیز دوستی را یکرنگ می سازد: هدیه 
کردن عیب های یکدیگر، در غیبت دوست، پاس خاطر 
او را داشتن و بدگویی نکردن و یاری رساندن در سختی. 

)تنبیه الخواطر، ج2، ص 121(
از دیگر عوامل افزایش انس و الفت میان دوســتان 
خوش اخالقی است. در این باره پیامبر)ص( می فرماید: 
حسن االخالق یدر الرزاق و یونس الرفاق؛ خوش اخالقی 
روزی ها را زیاد می کند و میان دوستان انس و الفت پدید 

می آورد. )نهج الفصاحه، ح 781(

دوست، در تنگنا آشکار می شود.)میزان الحکمه، ح 7370(
امام عسکری)ع( نیز بهترین دوست دینی را کسی 
می داند که خطاپوش باشــد. ایشــان می فرماید: خیر 
اخوانک من نســی ذنبک و ذکر احسانک الیه؛ بهترین 
برادر تو آن کسی است که گناه و خطای تو را به خود، 

: ح 288( فراموش کند. )میزان الحکمْهً
و سخن آخر اینکه حضرت عیسی)ع( درباره ویژگی 
دوست و همدم خوب فرمود: با کسی دوستی کنید که 
دیدنش، شــما را به یاد خداوند بیندازد و سخنش، بر 
دانش شــما بیفزاید و عمل او، شما را به آخرت ترغیب 

کند. )تحف العقول، ص 44(


