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 فصل اول: دوستان ما

 دوستی: 1 درس یدرسنامه

 

 

 

 یتماعاج یموجود انسان رایزها به برقراری ارتباط با یکدیگر نیاز دارند، انسان دوستی یک نیاز درونی است؛

ارتباط  یبه برقرار ازین. همین استرا در سرشت او قرار داده دنیمحبت کردن و محبت دبه  لیم و خداوند است

 شود.یها مانسان نیب یدوست یهارابطه جادیاباعث  ،گرانیبا د

 ؛ زیرا: در زندگی اهمیت فراوانی دارد یدوست

 و صحبت کردن با دوستان ینیلذت بردن از همنش .1

 ها با دوستان عاقل و صبوریناراحت ایها یگذاشتن شاد انیدر م .2

 هاآن یهااز دوستان و استفاده از تجربه یریادگی .3

 در مشکالت گریدکیکمک دوستان به  .4

 خوب است. اندوستداشتن از فواید و مزایای  بعضی

 :؛ زیراانتخاب دوست موضوع مهمی است

 د.گذارنروی رفتار و اخالق یکدیگر تأثیر میدوستان بر  .1

 سعادت و موفقیت تغییر دهد.ما را به سوی زندگی تواند دوست خوب می .2

 تواند باعث ناراحتی و سرشکستی ما شود.دوستی با افراد نامناسب، می .3

 نظر بزرگان دینی:

 :)ویژگیهای دوست خوب از نظر امام علی)ع 

و از بدان جدا  یو رفاقت کن تا از آنان باش یهمدل کانیبا نبه فرزندشان امام حسن)ع(:  ایشان .1

 .یشو تا از آنان نباش
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 نیچن راینامناسب بازدارد؛ ز یها و کارهایانتخاب کن که تو را از بد یدوست یرا برا یکس .2

 شوند.یتو م شرفتیپ باعثرسانند و یم یاریبه تو  یدوستان

 دارد.یبد و نامناسب بازم یاه شما است و شما را از کارهارخویدوست خوب، خ

 تیحقوق دوست خود را صادقانه رعا یعنیاست که در پشت سر هم صادق باشد؛  یدوست کس .3

 باشد. کرویکند و با او 

 .است کرنگیدوست خوب با شما صادق و 

 .هرکس ادب ندارد، عقل هم ندارد .4

 اخالق و با ادب است. دوست خوب، خوش

 از  و ،میکن یدوست کوکاریو ن مانیبا افراد عاقل، با اهای انتخاب دوست از نظر پیشوایان دینی: مالک

 .میکن یخوددار نیو سخن چ لیبا افراد دروغگو، بخ یدوست

  :)یم ینیمردم سخن چ انیهستند که م یافراد کسان نیبدتر"بدترین افراد از نظر حضرت محمد)ص

 ".اندازندیم ییدوستان جدا نیو ب کنند

 

 

 

 


