
انسان موجودي مدنی باطبع است و براي ادامه ي 

و طی کردن مراحل رشد ناچار به ارتباط بر حیات

قرار کردن با دیگران است پس جه بهتر   که با 

افرادي رابطه بر قرار نماییم و با آنان دوست شویم 

که حرکت ما را در این راه تکامل تسریع ببخشند.

این مهم ما را بر آن داشت تا نکاتی چند را در مقام 

پیشنهاد در مورد امر دوست یابی عنوان داریم.

:دوستیابی

داشتن دوست خوب براي همه الزم است و چه بهتر که انسان 
دوستان خوب بیشتري داشته  باشد اما پیدا کردن دوست 

ار سختی است و باید خیلی چیزها را بدانیم و انجام خوب ک
دهیم تا او را پیدا کنیم و سعی کنیم خودمان هم دوست خوبی 
براي او باشیم. راه هاي پیدا کردن دوست خوب زیاد است در 

ذیل به ذکر پانزده راه که به نظر مفید می آید پرداخته ایم. 

براي پیداکردن دوست خوب باید اول سعی کنیم خودمان - 1		

آدم خوبی باشیم. به خاطر اینکه اگر آدم خوبی نباشیم دوست هاي 
خوب ما را براي دوستی قبول نمی کنند. همان طور که ما دنبال آدم 
هاي خوب براي دوستی کردن می گردیم باید این حق را به دیگران 

هاي خوب باشند. پس ما باید اول بدهیم که آن ها هم دنبال دوست
خودمان خوب باشیم بعد دنبال دوست هاي خوب بگردیم. اگر 
رفتارهاي بد از ما دیده شود یعنی ما دوست هاي خوب زیادي را از 

.دست داده ایم

براي پیداکردن دوست خوب باید به نظافت و تمیزي خود و نوع - 2	
باید یادمان باشد که پوششی که بر می گزینیم خیلی توجه کنیم.

یکی از عالمت هاي دوست خوب رعایت تمیزي و نظافت و درك 
صحیح  براي انتخاب پوشش است. دوست هاي خوب همیشه به سر 
و وضع و لباس دوست هاي خودشان اهمیت می دهند. اگر لباس ، 
کیف، کفش و بدن ما پاکیزه  و یا متناسب   با شرایط عرفی اخالقی 

ما نباشد باعث می شود افراد خوب که این چیزها را محیط پیرامون  
.رعایت می کنند ازما دور شوند و با ما دوستی نکنند

باعثوکندمیخوبیانسانرافردیککهکارهاییازیکی- 3				
ه باشند که او دوستی آنها را قبول داشتدوستدیگرافرادشودمی

ربه  گوش می دهد و در کند، این است که به نصایح افراد با تج
برخورد با آنها جانب احترام را نگه می دارد. یک فرد خوب نمی 
تواند نصایح انسان هاي با تجربه را نا دیده بشمارد پس ما هم اگر در 

جستجوي آن هستیم که دوست هاي خوبی داشته باشیم  تا 
می توانیم باید به نصایح افراد با تجربه و خیر خواه جامه ي 

.	وشانیمعمل بپ

خوبدوستپیداکردنبرايکهباشدیادمانهمیشه-4					
درسدانشجویانوزرنگشاگردهايسراغبهراستیکباید

امردرووخواندنمیخوبرادرسشکهکسی. برویمخوان
ان نمی دهد دوست ندارد که نشعالقهخودازتحصیل

تنبلی او بر دوستش هم درس بخواند و دانشجوي موفقی باشد 
روي  دوستش هم اثر می گذارد و باعث می شود آنچنان که 
سزاوار است در زمینه تحصیل کوشا نباشد. پس براي 
پیداکردن دوست خوب باید  دانشجویانی که  در تحصیل از 

خود تنبلی و کاهلی نشان می دهند را از نظر دور داشت.
				

وبگویدبداندیگرسرپشتماپیشوبیایدکسیاگر- 5
هممابرايکهشودمیمعلومبگویدمابرايراآنهارازهاي

رامارازهمروزیکحتماًچونباشد،خوبیدوستتواندنمی
درگاههیچراافراداینبایدپس. بردخواهددیگرانپیش
.ی  به رسمیت نشناسیمدوستمقام

وبردنحرفبادارنددوستکهچینسخنهايآدمبا- 6					
بیایدپیشدعواهستندقهرهمباکهنفردوبینآوردنحرف



کنند،آشتیباهمنتوانندوبیایدبدشانبیشترهمدیگرازتا
.		شددوستنباید
				
افراد دنبالبهبایدخوبدوستکردنپیدابراي-7					

راستگو باشیم. کسانی که بیشتر وقت ها دروغ می گویند 
معلوم می شود کار بد هم زیاد انجام می دهند. کسی که 
کارهاي بد انجام می دهد براي پنهان کردن آن مجبور است 
زیاد دروغ بگوید. دوستی کردن با این طور افراد کار خطرناکی 

مده است هماره است زیرا همانطور که در متون دینی ما هم آ
.	نجات و رستگاري در راستگویی است 

کهاستاینخوبدوستشناختنهايراهازیکی-8		
اوباکهکسانیاگر. هستندکسانیچهاودوستانببینیم
رفتارهاشودمیمعلومباشندخوبیافرادهستنددوست
دوستیبرايرااوکهانددیدهاودرراخوبیهايواخالق
که بفهمیمتوانیممیراحتخیالبامابعد. اندکردهانتخاب

آدم خوبی را براي دوستی خودمان انتخاب کرده ایم. اما اگر 
دیدیم بیشتر کسانی که با او دوستی می کنند افراد خوبی 
نیستند، به تحصیل خود بی اعتنایی می کنند و دروغ می 
گویند، نباید به او نزدیک شویم و او را براي دوستی بر گزینیم. 

ر است. چون معموالا خالق دوست ها شبیه همدیگ

				
. استخوبدوستانکردنپیداهايراهازیکیهمکردنورزش- 9

مابدنشودمیباعثواستخوبخیلیماسالمتیبرايورزش
خوبیرفتارواخالقکنندمیورزشکهکسانی. بماندسالمهمیشه

مطالبکنندنمیورزشکهکسانیاززودتروبهترودارندهم
گیرند. پس افرادي  که ورزش می کنند هم میفراراخوددرسی

دوست هاي خوبی هستند و ما باید به سراغ آنها برویم. 

کهاستاینخوبدوستکردنپیداهايراهبهترینازیکی-10					
اصوالکهچراخیریاجویدمیمددخداازکارهایشدرببینیم

روردگار را به پکهسوآنازوانداخالقمتخلدبهجوخداانسانهاي
عنوان یک منبع الیزال پشت و پناه خود می دانند از اعتماد به نفس 

	باالتري بر خوردارند. 

				
ازقبلکهاستاینخوبدوستکردنپیداهايراهازیکی- 11					

. کنیمامتحانرااوشویمدوستاوباخواهیممیبگوییماوبهاینکه
او امانت دهیم تا بخواند و دوباره به بهراخوددانشگاهیکتبمثالً

ما پس بدهد. اگر دیدیم آن را سر وقت و سالم به ما برگرداند، معلوم 
می شود می تواند دوست خوبی براي ما باشد و بعد از این امتحان از 

او می خواهیم با ما دوستی کند. 
				
افتادهدردسربهکهوقتیراماکهاستکسیخوبدوست- 12				

یم کمک کند. مثالً اگر براي ما مشکلی پیش آمده و نیاز به ا
این آدم را ،کمک داریم کسی پیدا شود و به ما کمک کند

براي دوستی نباید از دست داد. 
					
خوبدوستکردنپیداهايراهبهترینازدیگریکی-13					
باشدچیزيهدیهاستبهتر. بگیریمهدیهبرایشکهاستآن
خیلی آن را دوست داشته باشد. این هدیه را باید وقتی اوکه

به دوستمان بدهیم که مطمئن شده باشیم آدم خوبی است و 
.می تواند دوست خوبی براي ما باشد.

آیندمیماپیشخودشانخوب،دوستانهاوقتبعضی- 14	
هاموقعاینجور. شویمدوستآنهاباکهخواهندمیماازو

یزهایی که در پیدا کردن دوست به آنها فکر می چهمهبهباید
کردیم دوباره فکر کنیم تا ببینیم این آدمی که می خواهد با ما 
دوست شود دوست خوبی هست یا نه. وقتی مطمئن شدیم 
براي دوستی خوب است او را قبول می کنیم و اگر دیدیم براي 
دوستی آدم مناسبی نیست، به طوري که از دست ما ناراحت 

شود یک جوري به او می فهمانیم که نمی خواهیم با او دوست ن
.شویم


