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همدلی و همراهی

انتخاب دوست در دوران نوجوانی

د و اینکه در سنین بلوغ، عواطف انسانی در حال رشاولاست؛ این اهمیت به دو دلیل . باالیی داردحساسیت ، اهمیت و انتخاب دوست در دوران نوجوانی
اینکه دوم. می شودو باعث پرورش عواطف نوع دوستی و محبت ورزی می کند به این شکوفایی کمک این دوران شکوفایی است و برقراری پیوند دوستی در 

ار باال و گاه به این اثرپذیری در دوران نوجوانی بسیمیزان .پذیرند، آن دو، از صفات و حاالت همدیگر تأثیر می می شودقلبی بین دو دوست ایجاد عالقه وقتی 
ونه ای که است؛ به گتدریجیو آراماین اثرپذیری بسیار البته .کندحرف بزند و مثل او انتخاب و زندگی دوست خود حدی است که شخص می کوشد مانند 

: فرمایداین اثرپذیری می درباره ( ع)علی امام . شود و به مرور به همرنگی کامل با دوستانش می انجامدآن نمی گاه حتی خود انسان نیز متوجه 
.از آن بی خبریدرحالی که تو ؛ می ربایددوستی با افراد فاسد بپرهیز که وجودت ناخودآگاه، ناپاکی و بدی را از آنان از 

بهترین دوست

اهل نماز و نیکی بودن، صداقت و راست گویی و وفای به عهد وداهل گناه نباشد و از گناه دیگران نیز ناراحت شاهل فکر و اندیشه باشد

دخیرخواه دوستانش باش

ت، کمک دوست خردمند و دوراندیش، ما را در گرفتن تصمیمات درس. عاقل باشدشخصی را که به دوستی انتخاب می کنیم، : اهل فکر و اندیشه باشد 
ا او در روایات توصیه شده است که از دوستی با فرد نادان پرهیز کنید؛ زیر. نامناسب را از ما دور می کنددرمسیرهای می کند و خطر قرارگرفتن 

شود زیان و ضرر شما می مایه که به نفع شما قدمی بردارد؛ ولی به علت نادانی، . می خواهد

. ت اساخالقی یکی دیگر از ویژگی های مهم دوست خوب آلودگی های دوری کردن از گناهان و :شود اهل گناه نباشد و از گناه دیگران نیز ناراحت 
بسیار خطرناک اند. اماتشبیه شده اند که اگرچه ظاهرشان براق و زیباست؛ شمشیری زهرآلود دوست فاسد و گناهکار به 

ادامه درسنامه
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ر برطرف کردن را ددوستشان او تذکر می دهند و پنهانی به برای همین هر عیبی که از دوستشان ببینند، . دوستان واقعی، خیر یکدیگر را می خواهند:خیرخواه دوستانش باشد 
.طرف مقابل متوجه خیرخواهی دوستش نباشد و از این کار ناراحت شودممکن است این عیوب یاری می کنند، گر چه در این میان 

حدود و وظایف دوستی

وند به شخصیت همدیگر احرتام گذارند و از محدودٔه ادب و اخالق خارج نشباید : احرتام به دوست 

(افراطی ق  از عال پرهیز ) –( دوست نداشنت توقع بی جا از ) –( پرهیز از گفنت متامی ارسار به دوست ) : میانه روی در دوستی 
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