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ﺑﺳم ﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم

ﺳﻼم و دﺳت دادن
ﻣﺑﯾن ﺷﺧﺻﯾت اﻧﺳﺎن اﺳت ؟
ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺑزرﮔوار اﺳﻼم ﻣﺣﻣد ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم در ﺣدﯾﺛﯽ ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد :
» ﺗﺻﺎﻓﺣوا ﯾذھب اﻟ ِﻐ ﱡل « ﯾﻌﻧﯽ  » :ﺑﺎ ھم دﺳت دھﯾد  ،ﺗﺎ ﮐﯾﻧﮫ ھﺎ ودﺷﻣﻧﯽ
ﺑرطرف ﺷوﻧد  ) « .اﻣﺎم ﻣﺎﻟك (
ﯾﮑﯽ از آداب ﻣﻌﺎﺷرت زﻧدﮔﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻋﺑﺎرت از  :ﺳﻼم  ،ﻣﺻﺎﻓﺣﮫ ،
اﺣواﻟﭘرﺳﯽ و ﺷﯾوه دﺳت دادن ﺑﮫ ﺟﺎﻧب ﻣﻘﺎﺑل ﻣﯾﺑﺎﺷد .
در ﺗﻌرﯾف » ﺳﻼم « ﻋﻠﻣﺎء ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ » ﺳﻼم « ﻋﺑﺎرت از آرزوی ﺳﻼﻣﺗﯽ
ﮐردن و دورود ﮔﻔﺗن اﺳت ﮐﮫ در اﯾن اﻣر ﺑزرگ ﺑزرگ و ﺧورد ﻧدارد ،ﺑﻠﮑﮫ
ﺻر ﻓﻧظر از ﺳن و ﺳﺎل ﺧود و ﻣﺧﺎطب  ،ﺑﺎﯾد ﺳﻼم ﮔﻔت ؛ ﺑﺧﺎطر اﯾﻧﮑﮫ ﺳﻼم
ﺳﻼﻣﺗﯽ اﺳت  ،ﺳﻼم در دﯾن ﻣﻘدس اﺳﻼم ﺳﻧت اﺳت و ﺟواب آن واﺟب ﻣﯾﺑﺎﺷد .
ﺳﻼم دادن در ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﯾﮑﯽ از ﻧﺷﺎﻧﮭﺎی » دوﺳﺗﯽ و ﺻﻣﯾﻣﯾت «
ﺑﺷﻣﺎر ﻣﯾرود و دﯾن اﺳﻼم ھداﯾﺎت و ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺧﺎﺻﯽ را در ﻣورد آن ﺑﮫ
ﭘﯾروان ﺧوﯾش ﺻﺎدر ﻓرﻣوده اﺳت .
ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم ﺣﺿرت ﻣﺣﻣد ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد :
دﺳت دادن ﺳﻼم را ﮐﺎﻣل ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد  » .ﻣﺎ ﻣن ﻣﺳﻠ َﻣﯾْن ﯾﻠﺗﻘﯾﺎن ﻓﯾﺗﺻﺎﻓﺣﺎن إﻻ
ﻏﻔر ﻟﮭﻣﺎ ﻗﺑل أن ﯾﻔﺗرﻗﺎ « ) اﺑوداود ( ﯾﻌﻧﯽ  » :دو ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺑﺎ ھم روﺑرو
ﻧﻣﯾﺷوﻧد ﮐﮫ ﻣﺻﺎﻓﺣﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد  ،ﻣﮕر ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ از ھم ﺟدا ﺷوﻧد  ،ﮔﻧﺎه ﺷﺎن
ﻣورد ﺑﺧﺷﺎﯾش ذات رﺣﻣﺎن ﻗرار ﻣﯾﮕرد « .

ﺧواﻧﻧده ﻣﺣﺗرم !

ــ ﻣطﻣﯾن ھﺳﺗم ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در زﻧدﮔﯽ ﺷﺧﺻﯽ و ﺗﺟرﺑﮫ ﻓردی از ﺗـﺄﺛـﯾـر اوﻟﯾن
ﺑرﺧورد ﺧوﯾش در ﺑراﺑر ﺟﺎﻧب ﻣﻘﺎﺑل  ،ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﮐﺎﻓﯽ دارﯾد  .ﺑﺎ آﻧﮭم
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯾﻧﻣﺎﯾم  :اﮔر ﻣﯾﺧواھﯾد ﺑﮫ ﺟﺎﻧب ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺷﺎن دھﯾد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ دارای
ﺷﺧﺻﯾت ﻋﺎﻟﯽ وﻣؤدب ھﺳﺗﯾد ﺑﺎﯾد آﻧرا در اوﻟﯾن ﺑرﺧورد وﺑﺧﺻوص در ﺷﯾوه
دﺳت دادن در ﺣﯾن ﺳﻼم دادن از ﺧود ﻧﺷﺎن دھﯾد .
ــ دﺳت دادن  ،ﺳﻼم ﻋﻠﯾﮏ ﮔﻔﺗن و اﺣواﻟﭘرﺳﯽ ﮐردن  ،ﻣﺑـﯾـن ﺷﺧﺻﯾت اﻧﺳﺎن
اﺳت  ،وﻟﯽ ؛ اﮔر ﺑﮫ ﺷﺧﺻﯾت ﺟﺎﻧب ﻣﻘﺎﺑل اﺣﺗرام ﮔذاﺷت .
ﻗﺎﺑل ﺗذﮐر اﺳت ﮐﮫ دﺳت دادن زﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻣرد ھﺎ در ﺑﺳﯾﺎری از ﻣواردی ﻣﺗﻔﺎوت
اﺳت و ﺑر ﻋﻼوه آن دﺳت دادن ﺑﺎ داﺷﺗن وظﺎﯾف و ﻣﺻروﻓﯾت ھﺎ ی
وظﯾﻔوی داراﯾﯽ ﺗﻔﺎوت ھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد.
ــ دﺳت دادن ﺑﻣﻌﻧﯽ » دوﺳﺗﯽ و ﺻﻣﯾﻣﯾت « اﺳت  ،ﺑﻧﺄ ﺳﻌﯽ و ﺗوﺟﮫ ﻻزم ﺻورت
ﮔﯾرد ﺗﺎ ھـﻣﯾـﺷﮫ دﺳت ﻣﺗﻧﺎﺳب ﻣـﺣﮑم  ،دوﺳﺗﺎن و ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺟﺎﻧب ﻣﻘﺎﺑل
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دراز ﮐﻧﯾم  .ﺑﺧﺎطر اﯾﻧﮑﮫ اﯾن ﻋﻣل ﺑﺎﻋث ﻣﯾﺷـود ﮐـﮫ در اوﻟﯾن ﺑرﺧورد
ﺗﺄﺛﯾر ﺧوﺑﯽ ﺑﮫ ﺟﺎﻧب ﻣﻘﺎﺑل ﺑﮕذارﯾد.
ــ ھداﯾﺎت و ﺳﻧت ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺑزرﮔوار اﺳﻼم اﯾن اﺳت  :ﯾﮏ ﺷﺧص ﻣؤﻣن
ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺑﺎﯾد ھﻣﯾﺷﮫ در ﺣﯾن ﺳﻼم ﮔﻔﺗن ﺑﮫ ﺟﺎﻧب ﻣﻘﺎﺑل  ،ﭘﯾﺷﻘدم ﺑﺎﺷد .
ﺑرﻋﻼوه اﯾﻧﮑﮫ ﭘﯾﺷﻘد ﻣﯽ ﺷﻣﺎ در ﻓﮑر و ﺧﺎطره ﺟﺎﻧب ﻣﻘﺎﺑل ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﯾﻣﺎﻧد  ،از ﺟﺎﻧب ھم ﭘﯾﺷﻘدﻣﯽ در دﯾن ﻣﺑﯾن ﺳﻼم ﻧﺷﺎﻧدھﻧده ﺗواﺿﻊ  ،ﻓروﺗﻧﯽ
و ﺑزرﮔواری اﻧﺳﺎن اﺳت .
ــ ﻋﻠﻣﺎء ﺑدﯾن ﺑﺎور اﻧد ﮐﮫ اﻧﺳﺎن در ھﻧﮕﺎم ﺳﻼم ﮔﻔﺗن و ﻣﺻﺎﻓﺣﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ
ﭼﮭره ﺟﺎﻧب ﻣﻘﺎﺑل ﻧﮕﺎه ﮐﻧد و ﺑﺎ ﻟﺑﺧﻧد ﺑﮫ اﺳﺗﻘﺑﺎل ﺟﺎﻧب ﻣﻘﺎﺑل ﺑﭘردازد  ،زﯾرا
در زﯾﺎﺗر از اوﻗﺎت ﺣﺎﻻﺗﯽ ﭘﯾش ﻣﯽ اﯾد ﮐﮫ ﺟﺎﻧب ﻣﻘﺎﺑل ھﻣزﺑﺎن ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد
 ،ﺑﻧﺎﺑر اﯾن ﻟﺑﺧﻧد وﺧوش ﺑرﺧوردی ظﺎھری ﺷﻣﺎ ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ ﺳﻼم ﮔﻔﺗن در
ﺧﺎطراﺗش ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ زﻧده ﻣﯾﻣﺎﻧد .
طورﯾﮑﮫ اﯾن ﺷﯾوه ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ در ﺣدﯾﺛﯽ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم ﭼﻧﯾن
ﺗﻌرﯾف وﻓورﻣوﻟﺑﻧدی ﮔردﯾده اﺳت :
» ﺗﺑﺳﻣك ﻓﻲ وﺟﮫ أﺧﯾك ﻟك ﺻدﻗﺔ « ) ﺗرﻣذی ( ﯾﻌﻧﯽ  » :ﻟﺑﺧﻧد ﺗو ﺑر
ﺑرادرت ﺻدﻗﮫ اﺳت« .
ــ ﺑﮫ ھر ﻣﺟﻠس ﯾﺎ ﺑﮫ ھر ﻣﺣل ﺗﺟﻣﻊ ﮐﮫ وارد ﻣﯾﺷوﯾد  ،در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﻧظم
ﺟﻠﺳﮫ و ﻣﺟﻠس ﺑﺎ اﺧﻼل ﻣواﺟﮫ ﻧﺷود ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎﯾد ﺳﻼم ﮔﻔت .
ﺑﺎ درﻧظر داﺷت اﯾﻧﮑﮫ ﺷﻣﺎ دارای ﻣﻘﺎم ورﺗﺑﮫ ﺑﻠﻧد و ﻣﺳن ﺗر ﺑﺎﺷﯾد .
ھﻣﭼﻧﺎن زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﻣﯾﺧواھﯾد از ﯾﮏ ﻣﺟﻠس ﺧﺎرج ﺷوﯾد و ﺟﻣﺎﻋت را ﺗرک
ﻣﯾﮑﻧﯾد  ،ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺟﻣﻊ ﺣﺎﺿران  ،ﺧداﺣﺎﻓظﯽ ﮐﻧﯾد.
ــ ﻓراﻣوش ﻧﺑﺎﯾد ﮐرد ﮐﮫ  :طﺑﻖ ﺳﻧن وﻋﻧﻌﻧﺎت ﭘﺳﻧدﯾده اﺳﻼﻣﯽ ؛ ﻣردھﺎ در ﺳﻼم
ﮔﻔﺗن ﺑﺎ زﻧﺎن ﺑﺎﯾد ﭘﯾش ﻗدم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  ،و ﮐوﺷش ﺑﻌﻣل آﯾد ﺑﮫ آﻧﻌده از زﻧﺎﻧﯽ را
ﮐﮫ ﻣﯾﺷﻧﺎﺳﯾد ﺳﻼم ﺑﮕوﯾد .
ھﮑذا ﻧﺑﺎﯾد ﻓراﻣوش ﮐرد ﮐﮫ در ﺣﯾن دﺳت دادن واﺣواﻟﭘرﺳﯽ ﺑﺎ زﻧﺎن  ،ﻧﺑﺎﯾد
ﻣدت طوﻻﻧﯽ را در ﺑر ﮔﯾرد .
ــ اﮔر دوﺳﺗﺎن ﺷﻣﺎ در ﮔوﺷﮫ ای ﻣﺻروف ﺻﺣﺑت ﺑﺎﺷﻧد  ،ﻧﺑﺎﯾد ﺻﺣﺑت ﺷﺎن
را ﺑﺧﺎطر دادن ﺳﻼم وﯾﺎ ھم اﺣواﻟﭘرﺳﯽ  ،اﺧﻼل ﮐرد ،ﺑﺎﯾد اﻧﺗظﺎر ﮐﺷﯾد ﺗﺎ
ﺧود ﺷﺎن ﻏرض ﭘﯾوﺳﺗن ﺑﮫ ﺟﻣﻊ ﺷﺎن دﻋوﺗﯽ از ﺷﻣﺎ ﺑﻌﻣل ﺑﯾﺎورد .
ــ طورﯾﮑﮫ ﯾﺎد اور ﺷدﯾم  ،ﺑﮭﺗر اﺳت اﻧﺳﺎن در ﺳﻼم ﮔﻔﺗن ﭘﯾش دﺳﺗﯽ داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد  ،ﻟﯾﮑن ﮐوﭼﮑﺗرھﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺑزرگ ﺗر ھﺎ ﺳﻼم و اﺣﺗرام ﮐﻧﻧد و ﺿﻣﻧﺂ ﺑﮫ
ھﯾﭻ ﻋﻧوان ﺑﻌد از ﺳﻼم ﮔﻔﺗن  ،دﺳت ﺧود را دراز ﻧﮑﻧﻧد  .ﺑﻠﮑﮫ اﻧﺗظﺎر ﺑﮑﺷﻧد
ﺗﺎ ﺑزرﮔﺗرھﺎ ﺑرای دﺳت دادن  ،دﺳت ﺧوﯾش را ﺟﻠو آورﻧد.
ــ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﻣﯾﺧواھﯾد از طرﯾﻖ ﺗﯾﻠﻔون ﺑﺎ ﮐﺳﯽ ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد  ،ﺑﮫ ﻣﺣض
ﺑرﻗراری ارﺗﺑﺎط ﺗﯾﻠﻔون ﺷﻣﺎ در اﺑﺗدا ﺳﻼم ﮔﻔﺗﮫ و ﺳﭘس ﺧود را ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧﯾد
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 ،و ﺑﮫ ھﯾﭻ ﺻورت ﺗوﻗﻊ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﺗﺎ ﺟﺎﻧب ﻣﻘﺎﺑل ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺳﻼم ﺑﮕوﯾد
.
ــ اﺳﺗﺎدان و ﻣﻌﻠﻣﺎن ﺑﮫ ﻣﺟردﯾﮑﮫ ﺑﮫ دروس ﺻﻧﻔﯽ وارد ﻣﯾﺷوﻧد ﺑﺎﯾد ﺑرای
ﺷﺎﮔردان ﺳﻼم ﺑﮕوﯾﻧد و ﺷﺎﮔردان ھم ﺑﮫ رﺳم اﺣﺗرام در ﺑراﺑر اﺳﺗﺎد ﺧوﯾش ﺑﮫ
ﭘﺂ اﯾﺳﺗﺎده ﺑﮫ ﺟواب ﺳﻼم ﺑﭘردازﻧد.
ــ ﺣﮑم ﺷرﻋﯾت ودﺳﺗور ﺳﻧت ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ :
ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎ ن در ھﯾﭻ ﺻورت وﺑﮫ ھﯾﭻ ﻋﻧواﻧﯽ  ،ﺑﺟﺎی ﮐﻠﻣﮫ ﺳﻼم از ﮐﻠﻣﺎت دﯾﮕر
 ،از ﺟﻣﻠﮫ ) ﺻﺑﺢ ﺑﺧﯾر  ،روز ﺑﺧﯾر  ،درود ﺑر ﺷﻣﺎ و ﯾﺎ اﺻطﻼﺣﺎت ﺧﺳﺗﮫ ﻧﺑﺎﺷﯾد
وﻏﯾره  ( ...اﺳﺗﻔﺎده ﺑﻌﻣل ارﻧد .
ﻣﺣدﺛﯾن ﻣﯾﻧوﯾﺳﻧد ﮐﮫ  :در ﯾﮑﯽ ازوز ھﺎ  :ﺷﺧﺻﯽ ﺑﮫ ﺣﺿور ﻣﺟﻠس ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﻰ
ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم آﻣد و ﮔﻔت  » :اﻟﺳﻼم ﻋﻠﯾﻛم « آن ﺣﺿرت ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم
ﺟواب ﺳﻼم او را داد  .ﺳﭘس آن ﺷﺧص ﻧﺷﺳت و ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم
ﻓرﻣود ) :ﻋﺷرة( ﯾﻌﻧﯽ  » :ده ) ﻧﯾﮑﯽ ( « .
آﻧﮕﺎه ﺷﺧص دﯾﮕری وارد ﻣﺟﻠس ﺷد و ﮔﻔت  » :اﻟﺳﻼم ﻋﻠﯾﻛم و رﺣﻣﺔ ﷲ «
ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺟواب ﺳﻼم را داد وﺷﺧص در ﻣﺣﻔل ﻧﺷﺳت .
آﻧﮕﺎه ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻓرﻣود ) :ﻋﺷرون( ﯾﻌﻧﯽ  » :ﺑﯾﺳت ) ﻧﯾﮑﯽ ( « در ھﻣﯾن
آﺛﻧﺎ ﺷﺧﺻﯽ دﯾﮕری وارد ﻣﺟﻠس ﺷد و ﮔﻔت » :اﻟﺳﻼم ﻋﻠﯾﻛم و رﺣﻣﺔ ﷲ و
ﺑرﻛﺎﺗﮫ « ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم ﺟواب ﻻم او را ﻧﯾز داد و وﻗﺗﯽ ﻣرد
ﻧﺷﺳت  ،ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم ﻓرﻣود  ) :ﺛﻼﺛون ( ﯾﻌﻧﯽ  » :ﺳﯽ )
ﻧﯾﮑﯽ ( «.
) راوﯾت ﺣدﯾث  :اﺑوداود و ﺗرﻣذی (
ــ ﮐوﺷش ﺑﻌﻣل ارﯾد در ﺻورت ﻣﻣﮑن ﺑﻌد از ﺗﻘدﯾم ﻧﻣودن ﺳﻼم  ،در ﺻورت
ﺿرورت ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ﻣﺧﺗﺻر و ﮐوﺗﺎه از ﺻﺣﺗﻣﻧدی ﺟﺎﻧب ﻣﻘﺎﺑل ﭘرﺳﺎن ﺑﻌﻣل آﯾد ،
اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﻧوع ﺑرﺧورد واﺑﺳطﮫ ﭼﮕوﻧﮕﯽ رواﺑط ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﺟﺎﻧب ﻣﻘﺎﺑل و داﺷﺗن
ﻓرﺻت ﻣﻧﺎﺳب ﺟﺎﻧﺑﯾن اﺳت .
ــ ﺑﮫ اﺷﺎره ﺳر ﺟواب ﮐﺳﯽ را دادن در دﯾن ﻣﻘدس اﺳﻼم ﻋﻣﻠﯽ ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ
ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد  ،ﺑﻠﮑﮫ ﮐوﺷش ﺑﻌﻣل آﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ زﺑﺎن ﺟواب ﺳﻼم ﺟﺎﻧب ﻣﻘﺎﺑل داده
ﺷود .
ــ ﺳﻼم و اﺣواﻟﭘرﺳﯽ ﺿرورت ﺑﮫ وﻗت طوﻻﻧﯽ ﻧدارد  ،ﮐوﺷش ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻧﮫ
وﻗت ﺧود و ﻧﮫ ھم ﺟﺎﻧب ﻣﻘﺎﺑل را در ﺳﻼم واﺣواﻟﭘرﺳﯽ ﺿﺎﯾﻊ ﺳﺎزﯾد .
ــ در وﻗت ﺳﻼم دادن واﺣواﻟﭘراﺳﯽ  ،ﺑﺎ دﺳت ﺗر ﻧﯾﺎﯾد ﺟﺎﻧب ﻣﻘﺎﺑل را ﭘزﯾراﯾﯽ
ﮐرد ؛ اﮔر ﺗﺻﺎدﻓﺂ در ھﻣﭼو ﻣوﻗﻊ ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرﯾد  ،ﻣﻌذرت ﺑﺧواھﯾد ودر ﻣﻘﺎﺑل
ﺷﺧص اﯾﺳﺗﺎده ﺷده ادای اﺣﺗرام ﺑﮫ زﺑﺎن ﻧﻣﺎﯾد .
ــ ﻣردان ﺑﺎﯾد در ﻣوﻗﻊ دﺳت دادن ﺑﺎ زﻧﺎن دﻗت ﮐﻧﻧد ؛ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ زﻧﺎن ﺑﮫ
ﻣردان دﺳت در از ﻧﮑرده  ،ﻣردان ﺑﺎﯾد دﺳت ﺷﺎن را در ﺳﻼم دادن ﺑﮫ ﺧﺎﻧﻣﮭﺎ
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دراز ﻧﮫ ﻧﻣﺎﯾد واز ﺟﺎﻧب ھم ﺑﺎﯾد ﻣﺣرﻣﺎت در ادای ﺳﻼم ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻣﮭﺎ ﺟدآ در ﻧظر
ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود .
ــ در ھﻧﮕﺎم ﺳﻼم ﮔﻔﺗن  ،اﺣواﻟﭘرﺳﯽ و دﺳت دادن ؛ ﻧﺑﺎﯾد دﺳت طرف ﻣﻘﺎﺑل
را ﻣﺣﮑم ﮔرﻓت  ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ اﺣﺗﯾﺎط و ﻣﻼﯾم و آرام و ﻓﻘط ﺑﮫ ﻣدت  ٣اﻟﯽ  ۵ﺛﺎﻧﯾﮫ
دﺳت ھﺎ در ﺗﻣﺎس ﺑﺎﺷﻧد  ،اﻟﺑﺗﮫ ﺷل دﺳت دادن ھم درﺳت ﻧﯾﺳت .
ــ ﺑﯾش از ﺣد ﻣﺣﻛم دﺳت دادن ﻧﯾز ﺑﮫ ھﻣﯾن اﻧدازه ﻧﺎراﺣت ﻛﻧﻧده و ﺧﺎرج از
ﻋُرف اﺳت .اﯾن اﻣر ﺑﺎﯾد ﺑﮫ طور اﺧص در ﻣﻼﻗﺎت اوﻟﯽ ﺟدآدر ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود.
ﻣراﻋت ﮐردن ﺣد اﻋﺗدال ﻣطﺎﺑﻖ ﻓرﻣوده اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮭﺗرﯾن راه اﺳت.
ﻗﺎﺑل ﺗذﮐر اﺳت ﮐﮫ ﻧﮕﮫ داﺷﺗن و ﻓﺷردن ﺑﯾش از ﺣد دﺳت اﻓراد ﻏﯾر از دوﺳﺗﺎن
ﺻﻣﯾﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد اﯾن اﺳت ﮐﮫ دﺳت ﺧود را ھﻣﭼون ﺗﮑﮫ ای از ﮔوﺷت در دﺳت
دﯾﮕران ﻗرار دادﯾم ﮐﮫ اﯾن ﻋﻣل در ﻗواﻧﯾن دﺳت دادن ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧد ﻣﯾﺑﺎﺷد .
ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﮔﻔﺗﮫ اﻣدﯾم  :زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﻣﯾﺧواھﯾد ﺑﺎ ﻛﺳﯽ دﺳت ﺑدھﯾد  ،ﺗوﺟﮫ ﻧﻣﺎﯾد ﻛﮫ
دﺳت او روی دﺳت ﺷﻣﺎ ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرد ﯾﺎ زﯾر دﺳﺗﺎن ﺷﻣﺎ ؟ اﮔر ﻛف دﺳت ﻓردی
در دﺳت دادن  ،روی دﺳت ﻓرد دﯾﮕری ﻗرار ﺑﮕﯾرد  ،ﻧﺷﺎن دھﻧده ﺗﻣﺎﯾل ﺗﺳﻠط و
اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﻧﻔس او و ھﻣﭼﻧﯾن ﻋﻼﻗﮫ ﺑﮫ ﻛﻧﺗرل راﺑطﮫ از ﺳوی او دارد و ﺑر ﻋﻛس
اﮔر ﻛف دﺳت ﻓردی زﯾر ﻗرار ﺑﮕﯾرد  ،ﻧﺷﺎن دھﻧده ﺗﻣﺎﯾل آن ﻓرد ﺑﮫ ﺗﺣت ﺗﺳﻠط
ﺑودن و واﮔذاری ﺣﻖ ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﺷﺧﺻﯽ ﺑﮫ ﻓرد ﻣﻘﺎﺑل اﺳت.
ھﻣﭼﻧﯾن وﻗﺗﯽ ﻓردی در ﻣوﻗﻊ دﺳت دادن دﺳت ﺧود را ﺑﺎﻻﺗر از ﺣد ﻣﻌﻣول »
در ﺣد ﻛﻣر« ﻗرار داد ﻧﺷﺎن از ﺗﻛﺑر و ﻏرور ﻣﯾﺑﺎﺷد .

اﻣﺎ ؛ دﺳت دادن ﺑﺎ ﺷﻐل ،ھﻧر و ﻣزاج اﻓراد ﻧﯾز ارﺗﺑﺎط دارد ! ﺑﮫ
طور ﻣﺛﺎل :

ــ ﺑﺳﯾﺎری از ﺳﭘورﺗﻣﯾﻧﺎن در ھﻧﮕﺎم دﺳت دادن ﻧﯾرو و ﻗدرت ﺧوﯾش را ﮐﻧﺗرول
ﻧﻣوده ﺑﺎ ﺗواﺿﻊ و آراﻣﯽ ﺑﮫ ﺟﺎﻧب ﻣﻘﺎﺑل ﺑدون ﻧﺷﺎن دادن ﻗوت ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ
دﺳت ﻣﯾدھد .
ــ رھﺑران وﺳران ﮐﺷور ھﺎ  ،ھﻧرﻣﻧدان ﻣﺷﮭور  ،و اطﺑﺎ ﻣﺷﮭور ھﻣﯾﺷﮫ ﻣراﻗب
دﺳت ھﺎی ﺧود ﺑوده و ﺑﮫ آن ھﺎ ﺣﺳﺎﺳﻧد و در ﻣﺣﺎﻓظﺗﺷﺎن ﻣﯾﻛوﺷﻧد.
ــ دﯾﭘﻠوﻣﺎت ھﺎ  ،ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداران و رﺋﯾس ﺟﻣﮭوران ﮐﺷور ھﺎ وﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺳران
ﮐﺷور ھﺎ در ﺣﯾن دﺳت دادن رﺳم ﺧﺎص ﺧوﯾش را دارﻧد  .آﻧﺎن ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ در
دﺳت دادن ﺑﻠﮑﮫ در ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔرﻓﺗن ﻣﺳﺎﻓﮫ در ﺣﯾن دﺳت دادن ؛ ﺧﺻوﺻﯾﺎت
ﺧﺎﺻﯽ دﯾﭘﻠوﻣﺎﺗﯾﮏ وﭘرﺗوﮐوﻟﯾﮏ را ﻣراﻋﺎت ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﺿﻣﻧﺂ ﺑﺎﯾد ﯾﺎددھﺎﻧﯽ ﮐرد ﮐﮫ  :ﺑرﺧﯽ از اﻓراد ﺑﻧﺎﺑراﺣﮑﺎم ﺷرﻋﯽ وﻣذھﺑﯽ از دﺳت
دادن ﺑﺎ زﻧﺎن ﻣﺧﺎﻟف اﻣﺗﻧﺎع ﻣﯾورزﻧد  ،اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ در ﺑﯾن دﯾﭘﻠوﻣﺎتھﺎ و
ﺷﺧﺻﯾتھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ  ،رھﺑران وﺳران ﺑرﺧﯽ از ﮐﺷورھﺎ ﻧﯾز ﻗﺎﺑل ﻣﺷﺎھده
اﺳت ،اﯾن ﻣوﺿوع ﮔﺎھﮕﺎھﯽ در ﻣﺟﺎﻣﻊ ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﯾﺎ در دﯾدارھﺎی دﯾﭘﻠوﻣﺎﺗﯾﮏ ﺑﮫ
اﯾﺟﺎد رﻧﺟش و ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﻟﻐو ﺟﻠﺳﮫ و دﯾدار ﻣﯽ ھم ﻣﯾﮕردد .
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ــ طورﯾﮑﮫ ﺑﮫ ﻣﺷﺎھده ﻣﯾرﺳد در ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﻼﻗﺎت ھﺎ ی ﻓردی و ﯾﺎ رﺳﻣﯽ ،
ﻧﻔر ﻣﻘﺎﺑل در ﺣﯾن ﻣﻼﻗﺎت از ﺷﺎﻧﮫ  ،ﺑﺎزو ﺗوﺳط دﺳت ﭼپ ﻣﺣﮑم و ﺑﺎ ﻣورد
ﺗﻣﺎس ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯾﺷود  ،ﮐﮫ اﯾن وﺿﻌﯾت ﻧﻣﺎ ﯾﻧﮕر ﻋﻼﻣﮫ » ﺻﻣﯾﻣﯾت دو ﺟﺎﻧب
وﻋﻼﻗﮫ ﺑﮫ دوﺳﺗﯽ و ﺷﻧﺎﺧت ﻗدﯾﻣﯽ « ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﮕر ﻣﺑﯾﺎﺷد  .وﻟﯽ ؛ ﻧﺑﺎﯾد
ﻓراﻣوش ﮐرد ﮐﮫ ﺑرای ﺑﺳﯾﺎری از اﻓراد در ﻣواﺟﮭﮫ ﺑﺎ ﻛﺳﺎﻧﯽ ﻛﮫ آﺷﻧﺎي ﭼﻧداﻧﯽ
ﻧدارﻧد ،اﯾن ﮔوﻧﮫ دﺳت دادن ﻧﺎ ﺧوﺷﺎﯾﻧد اﺳت و در ﻣﻘﺎﺑل آﻧﺎن اﯾن اﻣر را ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﺣرﻛﺗﯽ ﺗظﺎھر آﻣﯾز و رﯾﺎﻛﺎراﻧﮫ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯾﻛﻧﻧد  ،اﻣﺎ ھﻧوز ﺑﺳﯾﺎری از
ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداران ﺑﮫ اﻧﺟﺎم اﯾن ﻋﻣل اﺻرار ﻣﯾورزﻧد .

آداب ورﺳوم دﺳت دادن در ﺟﮭﺎن

آداب ورﺳوم دﺳت دادن در ﻛﺷورھﺎ و ﻓرھﻧﮓ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت .
ﻓراﻧﺳوی ھﺎ درﺳت ﻣﺛل ﻣﺎ در ھﻧﮕﺎم ورود و ﺧروج ﺑﺎ ﯾﻛدﯾﮕر دﺳت ﻣﯾدھﻧد.
آﻟﻣﺎﻧﯽ ھﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﯾك ﺑﺎر ﺑﺎ ھم دﺳت ﻣﯾدھﻧد .ﺑرﺧﯽ از آﻓرﯾﻘﺎي ھﺎ ﭘس از ھر ﺑﺎر
دﺳت دادن  ،ﺑﺷﻛم ﻣﯾزﻧﻧد ﻛﮫ ﺣﺎﻛﯽ از رھﺎﯾﯽ و آزادی اﺳت .ﻣردم ﺑرﺧﯽ از
ﻛﺷورھﺎ ھم دﺳت دادن را ﺧوب ﻧﻣﯾداﻧﻧد  .اﻣرﯾﻛﺎی ھﺎ ﺧﯾﻠﯽ ﻣﺣﻛم دﺳت
ﻣﯾدھﻧد ﻛﮫ اﺣﺗﻣﺎﻻ ً از رﻗﺎﺑت ھﺎی ﺳﻧﮕﯾن ﺟﺳﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻛﺷﺗﯽ ﺳرخ ﭘوﺳﺗﺎن ﻧﺷﺎت
ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ﭘﯾﭼﯾده ﺗرﯾن ﺷﻛل دﺳت دادن را ﺳﯾﺎھﺎن اﻣرﯾﻛﺎﯾﯽ دارﻧد ﻛﮫ ﺷﺎﻣل ﭼﻧد
ﻋﻣل ﭘﯾﭼﯾده اﺳت .
اﻓﻐﺎﻧﮭﺎ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ در ﺣﯾن ﺳﻼم واﺣواﻟﭘرﺳﯽ ﺑﺎ ھم دﺳت ﻣﯾدھﻧد ﺑﻠﮑﮫ در ﺣﯾن دﺳت
دادن روی ﺑوﺳﯽ و ﺑﻐل ﮐﺷﯽ ھم ﻣﯾﮑﻧﻧد .
دﺳت دادن ﺑﮫ دﺳت راﺳت ) ﺑﮫ ﯾﮏ دﺳت ( و ﮔذاﺷﺗن دﺳت دﯾﮕر ﺑﮫ ﺷﺎﻧﮫ
ﻣﻘﺎﺑل  ،ﺗﻼش اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺷﺧص ﻣﯾﺧواھد ﺑﮫ ﻧﺣوی از دﺳت دادن  ،از ﺑﻐل
hرﻓﺗن و ﺑوﺳﮫ دادن ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧد ﮐﮫ اﯾن وﺿﻌﯾت را در ﺑﺎزدﯾد ھﺎی رﺳﻣﯽ
ﮐﺷورھﺎ و ﮐﻠﺗور ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺟﮭﺎن ﻣﯾﺗوان ﻣﻼﺣظﮫ ﮐرد.

آداب دﺳت دادن در ﺗﺷرﯾﻔﺎت دﯾﭘﻠوﻣﺎﺗﯾﮏ

در زﻧدﮔﯽ اﻣروز دﺳت دادن ﺑﮫ ﺻورت ﯾك ﺳﻧت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﻣﻌﻣول
ﺷده اﺳت و ﺑﺎﯾد آداب ﻣرﺑوط ﺑﮫ آن را طورﯾﮑﮫ ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ﺟدآ ﺑﺎﯾد رﻋﺎﯾت
ﻧﻣود .
در ﮔذﺷﺗﮫ دﺳت دادن دارای ﻣﻔﺎھﯾم ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﺑﺷﻣﺎر ﻣﯾرﻓت  .از ﺟﻣﻠﮫ دﺳت دادن
ﺑﮫ ﻣﻔﮭوم ﺑﯾﻌت ﻛردن و ﯾﺎ ﻣواﻓﻘت ﯾﺎ ﭘﯾروی از ﯾك ﺧط ﻣﺷﯽ ﻣﺷﺧص از آن
اﺳﺗﻧﺑﺎط ﻣﯾﺷود .

در آداب دﺳت دادن در ﺗﺷرﯾﻔﺎت دﯾﭘﻠوﻣﺎﺗﯾﮏ رﻋﺎﯾت ﻧﻛﺎت ذﯾل ﺣﺎﺋز
اھﻣﯾت اﺳت :

ــ ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﻘﺎم ﺑﺎﻻﺗر و ﯾﺎ ﺷﺧص ﻣﺳنﺗر در دراز ﻛردن دﺳت ﭘﯾش ﻗدم ﻣﯾﺑﺎﺷد.
ــ دراز ﻛردن دﺳت ﺗوﺳط ﻣﻘﺎم ﭘﺎﯾﯾنﺗر دور از ﻧزاﻛت ﻣﻌﻣول ﻣﯾﺑﺎﺷد.
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ــ ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم دﺳت دادن ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺻورت طرف ﻣﻘﺎﺑل ﺑﺑﯾﻧﯾد و دﺳت وی را ﻓﺷرد
و ﺑﮫ وی ﺗوﺟﮫ ﻛرد.
ــ ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم دﺳت دادن ﻧﺑﺎﯾد دﺳت دﯾﮕر در ﺟﯾب ﺑﺎﺷد و ﺑﮫ ﺟﺎی ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ طرف
ﻣﻘﺎﺑل ﺑﮫ اطراف ﻧﮕﺎه ﻛرد.
ــ ﻓرد ﺗﺎزه وارد ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت اول ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﺑﺎﻻﺗر و ﺳﭘس ﺑﮫ ﺳﺎﯾر اﻓراد دﺳت دھد.
ــ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣدت طوﻻﻧﯽ دﺳت اﻓراد را ﻧﮕﺎه داﺷت و ﺑﯾش از ﺣد ﻟزوم ﻓﺷﺎر داد ،
ﺑﮫ ﺧﺻوص در ﺣﺎﻟﺗﯾﮑﮫ ﻛﮫ ﺻﻣﯾﻣﯾﺗﯾﯽ وﺷﻧﺎﺧت ﻗﺑﻠﯽ ﺑﯾن طرﻓﯾن وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد.
ــ ﺧﺎﻧمھﺎ ھﻣواره در دﺳت دادن ﭘﯾش ﻗدم ھﺳﺗﻧد  ،ﻣﮕر آن ﻛﮫ ﻓرد ﻣﻘﺎﺑل
آﻧﮭﺎ ﯾك ﻣﻘﺎم ﺑﺎﻻﺗر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .
ﻗﺎﺑل ﺗذﮐر اﺳت ﮐﮫ در ﻛﺷورھﺎی اﺳﻼﻣﯽ دﺳت دادن ﺑﺎ زﻧﺎن ﺣرﻣت اﺳﻼﻣﯽ
داﺷﺗﮫ  ،در ﭘرﺗوﮐول دﯾﭘﻠوﻣﺎﺗﯾﮏ اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﺎﯾد ﻗﺑﻶ ﺑطرف ﻣﻘﺎﺑل ﺗوﺿﯾﺢ
ﮔردد ﺗﺎ ﻗﺑل از ﻣواﺟﮭﮫ ﺷدن ﺑﮫ ھﻣﭼو وﺿﻌﯾت و ﺑروز ﺳوء ﺗﻔﺎھم ﺟﻠوﮔﯾری
ﺑﻌﻣل آﻣده ﺑﺎﺷد .
ــ دﺳت دادن ﺑﺎ دﺳﺗﻛش ﺗوﺳط ﻣردھﺎ ﺧﻼف ﻧزاﻛت اﺳت  ،در ﺣﺎﻟﯽ ﻛﮫ ﺧﺎﻧمھﺎ
ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﺎ دﺳﺗﻛش دﺳت دھﻧد.

دﺳت ﺗر وﻋرق ﭘور

ﺷﮑﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ دﺳت دادن ﻧﺎ ﺧوش آﯾﻧد ﺑرای ﺧود اﻧواع و اﻗﺳﺎم زﯾﺎدی
دارد  ،وﻟﯽ از ﺟﻣﻠﮫ ﯾﮑﯽ ھم دﺳت دادن ﺑﺎ دﺳت ھﺎی ﺗر وﻋرق از ﺟﻣﻠﮫ ﺑدﺗرﯾن
ﻧوع از آﻧﮭﺎ ﺑﺷﻣﺎر ﻣﯾروود .
در اﯾن ﺷﮏ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻗﺑل از اﺣواﻟﭘرﺳﯽ  ،ﺗری دﺳت ﺧوﯾش را ﭘﺎک ﻧﻣﺎﯾد  ،ودر
ﺣﯾن دﺳت دادن  ،دﺳت ھﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﺻورت ﺣﺗﻣﯽ ازﻋرق ﭘﺎک ﮔردد  .ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺎ
دﺳت ﻧﻣﻧﺎک و دﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ روی و ﯾﺎ ﭘﯾﺷﺎﻧﯽ ﻋرق ﭘر وﯾﺎ ﭼﺷم  ،ﺑﯾﻧﯽ وﯾﺎ دھﺎن
ﮐﺷﯾده ﺷده ﺑﺎﺷد ﺑرای ﺟﺎﻧب ﻣﻘﺎﺑل دراز واﺣواﻟﭘرﺳﯽ ﻧﻣﺎﯾد .
ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از دﺳت دادن ﺗر وﯾﺎ ﭘر از ﻋرق ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯾﮕردد :
ــ ﻗﺑل از رﻓﺗن ﺑﮫ ﻣﻼﻗﺎت ھﺎ ودﯾد وﺑﺎزدﯾد ھﺎی ﻣﮭم دﺳت ھﺎﯾﺗﺎن را ﺧوب
ﺷﺳﺗﮫ و ﺑﻌد از آن ﺧوب ﺧﺷﮏ ﮐﻧﯾد .
دﻗت ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺗﺎ ﻣوﻗﻊ دﺳت دادن ﺑﺎ ﻓرد ﻣﻼﻗﺎ ت ﮐﻧﻧده از ﺑﺳﺗن دﺳت ھﺎﯾﺗﺎن
ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧﯾد .ﭼون ﺑﺎﻋث ﮔرم ﺷدن دﺳت ھﺎ و ﻧﺗﯾﺟﺗﺎ ً ﻋرق ﮐردن آﻧﮭﺎ ﻣﯾﺷود.
ــ طورﯾﮑﮫ ﯾﺎد اور ﺷدﯾم  ،دﺳﺗﺎن ﺧود را ﻗﺑل از دﺳت دادن ﺧوب ﺧﺷﮏ ﮐﻧﯾد .
ھﻣﯾﺷﮫ دﺳﺗﻣﺎﻟﯽ را ﺑرای اﯾن ﮐﺎر ﺑﺎ ﺧود ھﻣراه داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .

دﺳت دادن ﺷل » ﺳﺳت «

داﻧﺷﻣﻧدان ﺑﮫ اﯾن ﺑﺎور اﻧد ﮐﮫ دﺳت دادن ﺷل » ﺳﺳت « ﻧﺷﺎﻧدھﻧده ﺿﻌف،
ﻧداﺷﺗن اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﻧﻔس  ،ﻧداﺷﺗن ﻋﻼﻗﮫ و ﺛﺑﺎت اﺳت .ﻣﺳﻠﻣﺎ ً اﯾن ﺧﺻوﺻﯾﺎت
ﻣﺗﺿﺎد ﻗدرت و اﺳﺗﺣﮑﺎم اﺳت ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯾﻧﻣﺎﯾم اﮔر ﺣﺎﻟت دﺳت دادن ﺗﺎن ﺷل
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و ﺿﻌﯾف ھم ﺑﺎﺷد  ،ﮐوﺷش ﮐﻧﯾد ھﻧﮕﺎم دﺳت دادن ﮐﻣﯽ ﺑراﯾش ﻧﯾرو دھﯾد ،
ﭼرا ﮐﮫ ﺗﺟﺎرب ﻧﺷﺎن داده ﮐﮫ دﺳت دادن ﻣﺣﮑم وﺑﺎ ﻧﺷﺎط ﺗﺎﺛﯾر ﺧوب و ﺑﮭﺗری
در ﺟﺎﻧب ﻣﻘﺎﺑل ﻣﯾﮕذارد  .وﻟﯽ ؛ اﮔر دﺳت ﺷﻣﺎ در ﺣﯾن دﺳت دادن ﺷل و ﯾﺎ
ھم ﺳﺳت ﺑﺎﺷد  ،اﯾن وﺿﻌﯾت ﻓورا زﯾﮑﻧﺎل ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﻗﻠب ﻣﺧﺎطب
ﺷﻣﺎ ﻣﺧﺎﺑره ﻣﯾﮑﻧد.
ﺑرﺧﯽ از ﻋﻠﻣﺎء ﺑدﯾن ﻋﻘﯾده وﺑﺎور اﻧد ﮐﮫ اﮔر ﻣﯾﺧواھﯾد ﭘﯾﺎم وزﯾﮑﻧﺎل ارﺳﺎﻟﯽ ﺷﻣﺎ
ﺑﮫ ﺟﺎﻧب ﻣﻘﺎﺑل ﺑﯾﺎﻧﮕر ﻣﺣﺑت و اﺧﻼص ﺑﯽ ﺣد ﺑﺎﺷد وﯾﺎ اﮔر ﻣﯾﺧواھد ﺗﺎ
ارﺗﺑﺎط ﺧود را ﺑﺎ ﺟﺎﻧب ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺣﮑم ﺗر وﺻﻣﯾﻣﯽ ﺗر ﻧﺷﺎن دھﯾد د  ،ﺑﮭﺗر اﺳت
ﺑﺎ ھر دو دﺳت  ،ادای ﺳﻼم و اﺣﺗرام را ﺑﺟﺎ ء اورﯾد .

دﺳت دادن ﺑﮫ ﻧوک اﻧﮕﺷت

اﮔر در زﻧدﮔﯽ ﺗﺎن اﺗﻔﺎق ﺑﮫ اﻓﺗﺎد ﮐﮫ ﻧﺳﺑت ﻋﺟﻠﮫ وﯾﺎ ﺗﺻﺎدف ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﺑﺎ اﻧﮕﺷت
دﺳت ﺳﻼم دادﯾد  ،ﺗوﺻﯾﮫ دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﻣﯾﮑﻧم از ﺟﺎﻧب ﻣﻘﺎﺑل ﻣﻌذرت ﺑﺧواھﯾد و
دوﺑﺎره ﺑﺎ دﺳت ﮐﺎﻣل ﮐﮫ ﺗﻣﺎم دﺳت ﻣﺧﺎطب را در دﺳت ﺑﮕﯾرد ﺑﺎ اﯾﺷﺎن ادای
ﺳﻼم ﻧﻣﺎﯾد اﯾن ﻋﻣل ﺷﻣﺎ ﻣﮭذب ﺑودن ﺷﻣﺎ را ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد وﺗﺎﺛﯾر ﺑﺳزای رادر
ﺟﺎﻧب ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺳﺑت ﺑﺷﻣﺎ ﺑﻌﻣل ﻣﯾﺎورد .
ﻋﻠﻣﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﺎﯾد ﺳﻌﯽ ﺑﺧرچ دھد ﺗﺎ ھﻧﮕﺎم دﺳت دادن ﺣﺗﻣﺂ
ﭘرده ﻣﯾﺎن اﻧﮕﺷﺗﺎن ﺷﻣﺎ ﺑﺎ دﺳت طرف ﻣﻘﺎﺑل ﺗﻣﺎس ﺑرﻗرار ﮐﻧد ﺗﺎ دﺳت ﺷﻣﺎ ﻣﻣﻠو
از ﻋﺎطﻔﮫ ﮔردد .

دﺳت دادن ﺧﯾﻠﯽ ﻣﺣﮑم

دﺳت دادن ﺧﻠﯾﯽ ﻣﺣﮑم اززﻣﺎﻧﮫ ھﺎی ﻗدﯾﻣﯽ ﺑﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﻣﻌﻣول وﻣروج اﺳت
وﺗﺎ ھﻧوز ھم ﻣﺣﮑم دﺳت دادن ﺑﺣﯾث ﻧﺷﺎﻧﮫ از دوﺳﺗﯽ ﺻﻣﯾﻣﯽ در ﺑﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ
ﺑﺷﻣﺎر ﻣﯾرود .
ﻣن ھم ﺑدﯾن اﻣر ﻣﻌﺗﻘدم ﮐﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد ھم در ادای ﺳﻼم و اظﮭﺎر ﺻﻣﯾﻣت
ﺑﺎ ﺟﺎﻧب ﻣﻘﺎﺑل دﺳت ﻣﺣﮑم وﺑﻐل ﮐﺷﯽ ﭘر از ﺻﻣﯾﻣﯾت ﺑﻌﻣل ارد .
وﻟﯽ ﺗواﺟﮫ ﺑﺎﯾد ﻧﻣود ﮐﮫ دﺳت دادن ﻣﺣﮑم وﯾﺎ ﺑﻐل ﮐﺷﯽ ﻣﺣﮑم  ،در ﺑﺳﯾﺎری از
اوﻗﺎت ﻣوﺟب ﻧﺎراﺣﺗﯽ ﺟﺎﻧب ﻣﻘﺎﺑل ﻧﯾز ﻣﯾﮕردد .اﻧﺳﺎن ﺑﺎﯾد ﮐوﺷﯾد ﺗﺎ دﺳت
ﺟﺎﻧب ﻣﻘﺎﺑل را ﺑﮫ اﻧدازاه ای ﮐﮫ او دﺳت ﺷﻣﺎ را ﻓﺷﺎرد ﻣﯾدھد ﻓﺷﺎر دھﯾد.
در زﯾﺎﺗر از ﻣوارد  ،ھرﭼﮫ دﺳت ﺟﺎﻧب ﻣﻘﺎﺑل را ﻣﺣﮑم ﺗر ﺑﻔﺷﺎرﯾد ھﻣﺎن اﻧدازه
ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑر او ﺗﺳﻠط ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد و ﺑﮫ اﯾن ﺗر ﺗﯾب ﻣﯾﺗواﻧﯽ اﺑراز ﻋﻼﻗﻣﻧدی
و ﻣﺣﺑت ﺧوﯾش را ﺑﮫ ﺟﺎﻧب ﻣﻘﺎﺑل ﺑﯾﺷﺗر اﺑراز ﺑداری .
ﻗﺎﺑل ﺗذﮐر اﺳت ﮐﮫ رواﻧﺷﻧﺎﺳﺎن ﻣﻌﺗﻘد اﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻧوع دﺳت دادن ﻧﺷﺎﻧﮫ اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ
ﻧﻔس ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻧﯾز ﺑﺷﻣﺎر ﻣﯾرود .
ھﻣﭼﻧﺎن ﻋﻠﻣﺎ ء ﺑدﯾن ﺑﺎور اﻧد ﮐﮫ اﮔر ھﻧﮕﺎم دﺳت دادن ﻓﺷﺎر ﺧﻔﯾﻔﯽ ﺑﮫ اﺳﺗﺧوان
ﭘﺷت دﺳت طرف ﻣﻘﺎﺑل وارد ﮔردد ﻧوع از ﻧﺷﺎﻧﮫ دوﺳﺗﯽ و ﻣﺣﺑت ﺑﯾﺷﺗر ﺷﻣﺎ
ﺑﺎ ﺟﺎﻧب ﻣﻘﺎﺑل ﻣﯾﺑﺎ ﺷد .
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ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﭼﮭﺎرﮔﺎﻧﮫ در ﺣﯾن اﺣوﻟﭘرﺳﯽ :

ﺧﺻوﺻﯾﺎت وﺷﯾوه ھﺎی ﻣﺗﻌددی در ﺣﯾن اﺣواﻟﭘرﺳﯽ ﺑﯾن طرﻓﯾن وﺟود دارد وﻟﯽ
اﮔر ﺗﻔﺻﯾل ﻣوﺿوع ﺑﮕزرﯾم  ،ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯾlردد،ھﻧﮕﺎم دﺳت دادن  ،اﯾن ﭼﮭﺎر
ﺧﺻوﺻﯾت را ﺣﺗﻣﺂ در ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد :
ــ ھﻧﮕﺎم دﺳت دادن ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ طرف ﻣﻘﺎﺑل زﯾﺎد ﻧﺑﺎﺷد .ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﻣوﻗﻊ دﺳت دادن دورﺗر ﻣﯾﺎﺳﺗﻧد و ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾﻧﮑﮫ ﻗدﻣﯽ ﺑﮫ ﺟﻠو ﺑردارد در ﺟﺎی
ﺧود ﻣﯽ اﯾﺳﺗﻧد و از دور دﺳت ﻣﯾدھﻧد ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯽ ادب و ﺧود ﺧواه ﺟﻠوه ﻣﯾﮑﻧﻧد.
ــ ھﻧﮕﺎم دﺳت دادن ارﺗﺑﺎط ﭼﺷﻣﯽ ﺑرﻗرار ﮐﻧﯾد و ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ﺑﮫ ﭼﺷم طرف ﻣﻘﺎﺑل
ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد و ﺗﺑﺳم را ﻓراﻣوش ﻧﮑﻧﯾد و ﺑﮑوﺷﯾد ﻣﻘداری ﺑدن ﺧودرا ﺑﮫ طرف ﭘﯾش
ﺑﺑرﯾد .
ــ ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم دﺳت دادن ﻧﺑﺎﯾد ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺧﺎطب ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد و ﺑﺎ ﻟﺑﺧﻧد ،
ﺧﻧده و ﮐﻣﯽ ﺧم ﮐردن ﺳر اظﮭﺎر ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ ﮐﻧﯾد.
ــ دﺳت طرف ﻣﻘﺎﺑل را ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ ﻓﺷﺎر دھﯾد.

دﺳت دادن دوﺳﺗﺎﻧﮫ وﺻﻣﯾﻣﯽ

اﻧﺳﺎن در زﻧدﮔﯽ ﺧوﯾش ﺑﺎﯾد ﻋﺎدت ﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ از دﺳت دادن ھﺎی ﻋﺟﯾب و ﻏرﯾب
ﺟدآ ﺟﻠو ﮔﯾری ﻧﻣﺎﯾد  .ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ  :در ﺳﻼم دادن و اﺣواﻟﭘرﺳﯽ
ﺿرورﺗﯽ ﺑﮫ ﺷﻌﺑده ﺑﺎزی واﺟرای ﮐدام ﻧﻘش ﻓوق اﻟﻌﺎده ﻧﯾﺳت  :ﯾﮏ دﺳت
دادن ﺳﺎده  ،ﻣﺣﮑم  ،دوﺳﺗﺎﻧﮫ وﺻﻣﯾﻣﯽ در ﺣﯾن ﺳﻼم و اﺣواﻟﭘرﺳﯽ ﮐﺎﻓﯽ
ﻣﯾﺑﺎﺷد .
ﺗوﺟﮫ ﺑﺎﯾد دﺷﺎت ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ ﻣﺻروف ﮐﺎری ھﺳﺗﻧد وﯾﺎ ھم دﺳت ھﺎی اش
ﻣﺻروف اﺳت  ،وﯾﺎ اﺣﯾﺎﻧﺂ ﭼﯾزی را ﺣﻣل ﻣﯾﮑﻧد  ،و ﯾﺎ ھم در ﺣﺎﻟﯽ ﺧوردن و ﯾﺎ
ھم ﮐﺎر ھﺎی ﻓﻧﯽ اﺳت ﮐوﺷش ﻧﺑﺎﯾد ﮐرد ﺗﺎ ﺣﺗﻣﺂ ﺑﺎ دﺳت اﺣواﻟﭘرﺳﯽ را ﺑﻌﻣل اورد
 ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮭﺗر اﺳت از ﺳﻼم دادن ﺑدﺳت در ھﻣﭼو ﺣﺎﻻت ﺻرف ﻧظر ﺑﻌﻣل ارﯾم .
ــ ﺑرﺧﯽ از اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﻋﺎدت دارﻧد ﮐﮫ ﺑرای ﺟﻠب ﺗوﺟﮫ دﯾﮕران ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد وﯾﺎ
زدن ﺑﮫ دﺳت وﺑﺎزوی دﯾﮕران وﯾﺎ ﻟﻣس ﺑدن و ﯾﺎ ھم ﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﺟﺎﻧب ﻣﻘﺎﺑل را
ﺑرای ادای ﺳﻼم ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزد  ،اﯾن ﻋﻣل ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ درﺳت ﻧﺑوده
وﺧﺎرج از آداب ﺳﻼم ﻣﯾﺑﺎﺷد  ،ﺑﺧﺻو ص اﮔر ھﻣﭼو ﺣرﮐﺎت ﺑﺎ ﺷﺧص ﻧﺎ آﺷﻧﺎ و
ﻏرﯾب ﺻورت ﮔﯾرد وﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﺧص ﻣﺳن ورﯾش ﺳﻔﯾد.
ــ در ھﻧlﺎم ﺳﻼم دادن وﻣﺻﺎﻓﺣﮫ ﺑﺎ ﮐف روی دﺳت ﺟﺎﻧب ﻣﻘﺎﺑل زدن ﺧﻼف
آداب ﺳﻼم اﺳت .
ــ در ھﻧﮕﺎم دﺳت دادن ،رو ﻣﺎﭼﯽ وﺑﻐل ﮐﺷﯽ ﮐردن ﻧﺑﺎﯾد ﻣﺧﺎطب را ﺑﮫ طرف
ﺧوداﺿﺎﻓﮫ از ﺣد ﻣﻌﻣول ﺑﮑﺷﯾد  ،اﯾن ﺣرﮐت ﻧﺷﺎﻧﮫ ﺑﯽ ادﺑﯽ و ﺧود ﺧواھﯽ اﺳت.
ــدر اﯾن ھﯾﭻ ﺟﺎی ﺷﮑﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ  :دﺳت دادن ﺑﺎﯾد ﻣﺣﮑم  ،ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ و ﮐوﺗﺎه
ﺻورت ﮔﯾرد  .طوﻻﻧﯽ ﺷدن ﻣﺻﺎﺣﻔﮫ و ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯾن ﺑردن ﻣﮑرر دﺳت ﺑﮫ
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ﺧﺻوص اﮔر ﺟﺎﻧب ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺳن وﺳﺎﻟﺧورده و ﯾﺎ ھم ﺷﺧﺻﯾﺗﯽ ﻣﺣﺗرم و ﯾﺎ زن
ﺑﺎﺷد ﺧﻼف ﻧزاﮐت و ادب ﺳﻼم اﺳت.
ﻗﺎﺑل ﺗذﮐر اﺳت ﮐﮫ در ھﻧﮕﺎم دﺳت دادن  ،دﺳت ﺟﺎﻧب ﻣﻘﺎﺑل را ﺑﮫ ﮔرﻣﯽ
ﻓﺷﺎر دھﯾد و ﺑﺎ ﺻدای رﺳﺎ وﺑﻠﻧد ﺳﻼم ﺑﮕوﯾد » اﻟﺳﻼم ﻋﻠﯾﻛم و رﺣﻣﺔ ﷲ
وﺑرﻛﺎﺗﮫ « و ھﻣﭼﻧﺎن ھﻣﯾﺷﮫ ﮐوﺷش ﮐﻧﯾد ﮐﮫ در دﺳت دادن ﭘﯾﺷﻘدم ﺑﺎﺷﯾد .

ﻧظر رواﻧﺷﻧﺎﺳﺎن در ﻣورد دﺳت دادن

ﻋﻠﻣﺎ ﺑدﯾن ﺑﺎورﻧد ﮐﮫ اﮔر ﺷﺧص در ﺣﯾن دﺳت دادن ازﺷﻣﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﯾﮕﯾرد  ،اﯾن
ﻋﻣل ﻧﺷﺎﻧﮫ آﻧﺳت ﮐﮫ ﺷﺧص ﻣذﮐور اﻧزوا طﻠب ﺑوده و دوﺳت ﻧدارد ﺑﮫ ﮐﺳﯽ
ﻧزدﯾﮏ ﺷود وﯾﺎ راﺑطﮫ ﻋﺎطﻔﯽ ﺑﺎ ﺟﺎﻧب ﻣﻘﺎﺑل ﺑرﻗرار ﮐﻧد .
وﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺷﺧص در ھﻧﮕﺎم دﺳت ﮐﻣﺗراز ﺣد ﻣﻌﻣول  ،دﺳت ﺷﻣﺎ را ﻣﯽ ﻓﺷﺎرد
 ،اﯾن ﺷﺧص ھم اﻧزوا طﻠب اﺳت ﻣﯾﺧواھد در زﻧدﮔﯽ ﺧوﯾش ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎﺷد  ،او
ﺑدﯾن طرﯾﻖ ﻣﯾﺧواھد ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ از اﺷﮑﺎل ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت ﺧوﯾش را ﭘﻧﮭﺎن ﮐﻧد وﻗدرت
ﻧﺷﺎن دادن ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ ﺧو د را ﺑﺎ ﺟﺎﻧب ﻣﻘﺎﺑل ھم ﻧدارﻧد.
وﻟﯽ ﺑرﻋﮑس ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ در ھﻧﮕﺎم دﺳت دادن  ،ﺑﯾﺷﺗر از ﺣد ﻣﻌﻣول دﺳت
ﺷﻣﺎ را ﻣﯽ ﻓﺷﺎری  ،ﭼﻧﯾن ﺷﺧﺻﯽ دارای ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎی رھﺑری اﺳت و ﺑﮫ
راﺣﺗﯽ رھﺑری ﺟﻣﻌﯽ را ﺑﮫ ﻋﮭده ﻣﯽ ﮔﯾرد .درﻣﯾﺎن ﺟﻣﻊ  ،ﺳﻌﯽ درﻧﺷﺎن دادن
ﺷﺧﺻﯾت و ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺧود دارد وﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧد ﻧظر دﯾﮕران را ﺑﮫ اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ ﺟﻠب
ﮐﻧد.

ﻓردی ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم دﺳت دادن ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ طرف ﺧود ﻣﯾﮑﺷد :

ﻋﻠﻣﺎ ﻣﯾﮕوﯾﻧد ﭼﻧﯾن ﺷﺧﺻﯽ دوﺳت دارد ﺑﮫ ھﻣﮫ ﮐﻣﮏ ﮐﻧد  ،دوﺳﺗﺎن زﯾﺎدی
دارد و ﺗواﻧﻣﻧدی آﻧرا ﺗﺎ ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺧﺎص ﺑﺎب دوﺳﺗﯽ ر ا ﺑﺎ دﯾﮕران ﺑﺎز ﮐﻧد .
وﻟﯽ طورﯾﮑﮫ ﻗﺑﻶ ﺧدﻣت ﺧواﻧﻧدﮔﺎن ﻋرض داﺷﺗم اﮔر اﻧﺳﺎن در ﺳﻼم و دﺳت
دادن ﺗوﺟﮫ ﺧوﯾش را ﺑﮫ اﻧﮕﺷﺗﺎن دﺳت ﻣﻧﺣﺻر ﻣﯽ ﺳﺎزد .
ﭼﻧﯾن ﺷﺧﺻﯽ ﻋﻼﻗﮫ ای اﻣﯾﺧﺗن را ﺑﺎﺳﺎﯾر اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﻧدارد  ،ﻣﯾﺧواھد ھﻣﯾﺷﮫ
درﻋﺎﻟم ﺧود ﺗﻧﮭﺎ زﻧدﮔﯽ ﮐﻧد و از ﺟﺎﻧب ھم ﻧﮫ ﺑﺎﮐﺳﯽ ﮐﺎری داﺷﺗﮫ و ﻧﮫ ﻣﯾﺧواھد
ﮐﺳﯽ ﺑﺎ او ﮐﺎری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
وﻟﯽ ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗراز ﺣد در ﺣﯾن دﺳت دادن  ،دﺳت ﺷﻣﺎ را ﻓﺷﺎر ﻣﯾدھد .
ﯾﮑﯽ از اھداف را ﮐﮫ اﯾن ﺷﺧص در ﻗﺑﺎل آن دارد اﯾن اﺳت ﮐﮫ او دوﺳت دارد ﮐﮫ
ﺗو ﺟﮫ دﯾﮕران را ﺑﺧود ﺟﻠب ﮐﻧد ودر ﻧﮭﺎﯾت ﺧواﺳﺗﺎر ﮐﻣﮏ ﺷﺧص ﻣﯾﮕردد
.
وﻟﯽ در ﻣﯾﺎن ھﻣﭼو اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﺷﺧﺻﯾت ھﺎی ﺑر ﻣﯾﺧورﯾم ﮐﮫ در ﺣﯾن ﺳﻼم دادن
دﺳت ﺷﻣﺎ را ﭼﻧد ﺑﺎر ﺑﺎﻻو ﭘﺎﯾﯾن ﻣﯾﺑرد .
در اﯾن ﻣورد ﻋﻠﻣﺎ رواﻧﺷﻧﺎس ﺑدﯾن ﻋﻘﯾده اﻧد ﮐﮫ ھﻣﭼو اﻓراد ﺗواﻧﻣﻧدی
ﺳرﯾﻌﯽ دوﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺟﺎﻧب ﻣﻘﺎﺑل را ﺑدﺳت ﻣﯾﺎورﻧد  ،وﺳﻌﯽ ﻣﯾﮑﻧﻧد در ﺟﻣﻊ ﮐل
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ودر ﻧﻘطﮫ ﻣرﮐزی دوﺳﺗﺎن ﻗرار داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد  ،وﺣﺗﯽ ﺧواﺳﺗﺎر رھﺑری ﮔروه را
در ﺳر ھم ﻣﯾﭘروراﻧد ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﺷﺧﺻﯽ از ﺧود اﻧﺗظﺎر زﯾﺎد داﺷﺗﮫ وﺳﻌﯽ ﻣﯾﮑﻧد
زﻧدﮔﯽ ﺧوب وﻣرﻓﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺑﻧﺂ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم وﺿﺎﺣت در ﯾﺎﻓﺗﯾم ﮐﮫ ﺳﻼم ودﺳت
دادن ﻣﺑﯾن ﺷﺧﺻﯾت اﻧﺳﺎن اﺳت  ،در ادای آن ﺑﺎﯾد ﮐوﺷﺎ ﺑوده وآداب ودﺳﺎﺗﯾر
ﺻﺎدره دﯾن ﻣﻘدس اﺳﻼم را در اﯾن ﺑﺎﺑت ﻧﺑﺎﯾد ﻓراﻣوش ﮐرد  .ﭘﺎﯾﺎن

ﻧﺎم ﻣﻘﺎﻟﮫ :

ﺳﻼم ودﺳت دادن ﻣﺑﯾن ﺷﺧﺻﯾت اﻧﺳﺎن اﺳت
ﺗﺗﺑﻊ وﻧﮕﺎرش  :اﻟﺣﺎج اﻣﯾن اﻟدﯾن » ﺳﻌﯾدی -ﺳﻌﯾد اﻓﻐﺎﻧﯽ «
ﻣـدﯾـر ﻣرﮐز ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺳﺗراﺗﯾژﯾﮑﯽ اﻓﻐﺎن و
ﻣﺳؤل ﻣرﮐز ﻓرھﻧﮕﯽ دﺣﻖ ﻻره  -ﺟرﻣﻧﯽ
ﺑرﯾnﻧﺎ ﻟﯾﮏ saidafghani@hotmail.com:
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