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   ؟ انسان استشخصيت دست دادن مبين  سالم و
  

ی یکی از آداب معاشرت   وسالم . می باشد در حين سالم  و شيوه دست دادن ، مصافحه ، احوالپرسی ، سالم  زند
رفته ودین اسالم    هدایات  وتعليمات    بشمار نشانه دوستی و صميميتمی یکی از  تعليمات اسالدست دادن در

  .در مورد  صادر فرموده است  خاصی  را 
  :پيامبر اسالم حضرت محمد صلی اهللا عليه وسلم  ميفرماید 

: یعني ) ابوداود(  » ترقاما من مسلَمْين یلتقيان فيتصافحان إال غفر لهما قبل أن یف « .دست دادن سالم را کامل مي نماید
اینکه از هم جدا شوند، گناه شان آمرزیده مي  دو مسلمان با هم روبرو نمي شوند که مصافحه نمایند، مگر قبل از«

  . » شود
  

  !                                                                                     خواننده محترم 
ی شخصی وتجربه فردی خویش  مطمين هستم  که ش-  جانب مقابل معلومات ر اولين برخورد درـيـثـأ از تما در زند

ر ميخواهيد به جانب مقابل نشان دهيد که شما دارایی  شخصيت عالی  هستيد  : با آنهم پيشنهاد مينمایم. کافی  دارد ا
  . دهيد  نشاندادن  باید آنرا  در اولين برخورد وشيوه دست دادن  در حين سالم

ر انسان توجه نماید دست دادن -  دست دادن وسالم عليک نمودن واحوالپرسی  مبـيـن شخصيت انسان است  ولی ا
همچنان   دست  دادن با داشتن  وظایف  ومصروفيت ها ی . زنها با مرد ها  در بسياری  از مواردی  متفاوت است

  .وظيفوی  دارایی  تفاوت های مختلفی ميباشد
  عمل ، این، دوستان  وصميمانه  به جانب مقابل  پيش کنيد مـحکم دست متناسب هـميـشهم کنـيـ سـعی الزم است -

  .بگذارید به جانب  مقابل ثير خوبی أبرخورد ت باعث ميشـود کـه در اولين
  
وار اسالم اینست که مؤمن مسلمان  باید  -   مقابل به جانب سالم کردن  حين هميشه درهدایات  وسنت  پيامبر بزر

ر . پيشقدم باشيد دهنده   نشانپيشقدمی در سالم .  خاطره جانب  مقابل  هميشه باقی ميمانداین عمل شما در برعالوه دی
  . انسان است بزرگواری تواضع ، فروتنی و

 
بخند به  نگاه کنيد و با ل جانب مقابل  به چهره  ومصافحه باید  هنگام سالم کردنعلماء بدین باور اند که انسان در-

 شما نمی باشد  همزباندر زیاتر از اوقات  حاالتی پيش می اید که جانب مقابل ، زیرا  جانب  مقابل  بپردازد استقبال 
  . در خاطراتش هميشه زنده می ماند  سالم یکجا  با  بنابراین لبخند شما ، 
 ) ترمذي( ) ك في وجه أخيك لك صدقةتبسم: (فرماید  پيامبر صلى اهللا عليه و سلم ميحدیث مبارک آمده است که در

  » .صدقه است لبخند تو بر برادرت«: یعني
 
 با ،  در صورتيکه  نظم جلسه ومجلس با اخالل  مواجه نشود  که وارد می شوید محل تجمع به هر مجلس یا به هر -

  .  ومسن تر  باشيد  بادرنظر داشت اینکه  شما دارای مقام ورتبه بلند . سالم کنيد بلند  متناسب باید صدای 
  . حاضران خداحافظی کنيد باید با جمع  را ترک می کنيد، ت عا خارج می شوید و جممجلس ن زمانی که از ا همچن

 
کوشش بعمل  آید به آنعده از زنانيکه .  طبق سنن وعنعنات پسندیده  اسالمی مردها در سالم با زنان باید پيش قدم باشد-

ير د  د فراموش کرد که در دست دادن  واحوالپرسی  با زنان نباید مدت نبای.ميشناسد  سالم  نماید    .طوالنی را در بر 
 مصروف صحبت باشند  نباید  صحبت  شان را  اخالل نماید ، تا زمانيکه خود شان  گوشه ای  شما در اگر دوستان-

  .  غرض  پيوستن  به جمع شان دعوتی از شما بعمل  نياورده باشد 
 
، ليکن کوچکترها می بایست سالم کنند، اما  داشته باشد  در سالم کردن پيش دستی انسان آنکه بهتر است علی رغم -

بزرگترها می بایست برای دست دادن دست خود را جلو . به هيچ عنوان پس از سالم کردن دست خود را دراز نکنيد
  .آورند

 
حض برقراری ارتباط ابتدا سالم و و سپس خودتان را ، به م زمانيکه ميخواهيد توسط تيلفون با کسی صحبت کنيد  -

  . توقع سالم کردن دیگران را نداشته باشيد صورت معرفی کنيد؛ به هيچ 
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ردان  هم به رسم  استادان و معلمان - ردان سالم  دهند وشا  حينکه به دروس صنفی وارد ميشوند باید برای  شا
  .احترام   در برابر استاد خویش ایستاده شوند 

 
ری ، از جمله   - صبح بخير ، روز بخير ، درود بر ( مسلمانا ن  در هيچ  صورت  بجای کلمه سالم  از کلمات دی

  . نباید  استفاده بعمل ارند ...  شما  ویا اصطالحات خسته نباشيد  وغيره  
                       :و گفت پيامبر صلى اهللا عليه و سلم آمد  به حضور مجلس مردي: در حدیثی مبارک   آمده است  که

  صلي اهللاپيامبر سپس آن مرد نشست و . اهللا عليه و سلم جواب سالم او را داد  آن حضرت صلي »  السالم عليكم« 
السالم عليكم و  «  :   شد و گفت مجلس  دیگري وارد شخص آنگاه» )نيکي(ده «: یعني) عشرة: (عليه و سلم فرمود

:  فرمود پيامبر صلی اهللا  آنگاه. اهللا عليه وسلم جواب سالم  را داد وشخص در محفل نشست پيامبر صلی  » رحمة اهللا
ری وارد مجلس شد و»)نيکي(بيست«: یعني )عشرون( اهللا  السالم عليكم و رحمة«  :  گفت در همين آثنا مردی  دی

  پيامبر صلی اهللا عليه وسلم شست،جواب سالم او را نيز داد و وقتي مرد نپيامبر صلی اهللا عليه وسلم  » وبرآاته
  )ابوداود و ترمذي: راوی حدیث ( . »)نيکي(سي «: یعني)ثالثون(  :فرمود

 در صورت ضرورت بی نهایت  مختصر وکوتاه از صحتمندی جانب مقابل  پرسان بعمل آید ،  دادن از سالم  بعد -
  .ل ها  شما جواب دهند وکوشش کنيد  که جانب مقابل  فرصت آنرا داشته باشند  تا به سوا

 
 هيچ وخت در مقابل سالم کسی به سر جواب ندهيد، بلکه کوشش کنيد تا به زبان  جواب سالم جانب مقابل را اراېه -

  .نماید 
 
ران را در سالم واحوالپرسی   سالم و احوالپرسی-  ضرورت به وقت طوالنی ندارد کوشش کنيد که نه وخت خود ودی

  .مصروف سازید 
 در حين  سالم  دادن  تر باشد  معذرت بخواهيد ودر مقابل  شخص ایستاده شده ادای احترام  به زبان ست شما  اگر د-

  .نماید 
 
محرمات  در ادای سالم با  خانمها جدآ در . کوشش نکنيد  که شما دست  تان را در سالم دادن به خانمها  دراز  نماید -

رفته شود    .نظر 
 
، دست طرف مقابل را محکم نگيرید، خيلی مالیم و آرام و فقط به ، احوالپرسی  ودست دادن  سالم  دادن به هنگام -

  . هم درست نيست ثانيه دست ها در تماس باشند، البته شل دست دادن٥ الی ٣مدت 
این امر باید به طور اخص . محكم دست دادن نيز به همين اندازه ناراحت آننده و خارج از ُعرف است بيش از حد -

رفته شود   .مراعت کردن حد اعتدال  مطابق فرموده اسالمی  بهترین راه است.  در مالقات اولی جدا درنظر 
ویند  زیر دستانتان؟ اگر   آه دست او روي دست شما قرار مي گيرد یاتوجه نماید  وقتي با آسي دست مي دهيد مي

 دهنده تمایل تسلط و اعتماد به نفس او و بگيرد، نشان آف دست فردي در دست دادن، روي دست فرد دیگري قرار
  .رابطه از سوي او دارد همچنين عالقه به آنترل

تسلط بودن و واگذاري حق تصميم  برعكس اگر آف دست فردي زیر قرار بگيرد، نشان دهنده تمایل آن فرد به تحت
در حد (االتر از حد معمول فردي در موقع دست دادن دست خود را ب همچنين وقتي. گيري شخصي به فرد مقابل است

   .یس مابي آن فرد داردئداد نشان از تكبر و ر قرار) آمر
 هنگام دست دادن نيرو و سپورت مينان در به طور مثال بسياري از! اما دست دادن با شغل افراد نيز ارتباط دارد

  .جسمانی دست ميدهد  کنترول نموده با تواضع وآرامی به جانب مقابل  بدون نشان دادن قوت قدرت خویش را
مراقب دست هاي خود بوده و به آن    اطبا مشهور  هميشه  نوازندگان وشهير ، هنرمندان رهبران وسران کشور ها ، 

   .ها حساسند و در محافظتشان مي آوشند
ان  سران  کشور ها در حين دست دادن رسم خاص خویش  را  دیپلومات ها سياستمداران  وسران کشور ها  ونمایند

رفتن   مسافه در حين دست دادن خصوصيات خاصی  . دارند آنان  نه تنها در دست دادن  بلکه  در فاصله 
  . دیپلوماتيک وپرتوکوليک را مراعات مينمایند

 ورزند، این مسئله در بين  مخالف امتناع می زنان و مذهبی از دست دادن با  شرعی برخی از افراد بنابر احکام
موضوع گاهگاهی  است، این برخی از کشورها نيز قابل مشاهده، رهبران وسران های سياسی ها و شخصيت ماتودیپل

ردد  یا حتی لغو جلسه و دیدار می به ایجاد رنجش وماتيک ودر مجامع سياسی و یا در دیدارهای دیپل   . هم مي
 صورت  دست چپ توسط  بازو مالحظه فرموده  باشيد که در بسياری  از مالقات ها در حين مالقات از شانه ،-

ر است  يرد این از حاالت عالمه صميميت  دو جانب  وعالقه به دوستی وشناخت قدیمی از یک دی فته . مي ولی نا
آنان . ناخوشایند است افراد در مواجهه با آساني آه آشنایي چنداني ندارند، این گونه دست دادن  براي بسياري ازند نما
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تلقي مي آنند، اما هنوز بسياري از سياستمداران به انجام این  این امر را به عنوان حرآتي تظاهرآميز و ریاآارانه
   .ورزند عمل اصرار مي

 
   در جهانآداب  ورسوم دست دادن 

فرانسوي ها درست مثل ما در هنگام  . دست دادن در آشورها و فرهنگ هاي مختلف متفاوت استآداب ورسوم 
 برخي از آفریقایي ها پس از. آلماني ها تنها یك بار با هم دست مي دهند .ورود و خروج با یكدیگر دست مي دهند

آشورها هم دست دادن را خوب  مردم برخي از. ي استهربار دست دادن، بشكن مي زنند آه حاآي از رهایي و آزاد
آه احتماًال از رقابت هاي سنگين جسمي مانند آشتي سرخ پوستان  امریكایي ها خيلي محكم دست مي دهند. نمي دانند

 افغانها نه  .پيچيده است پيچيده ترین شكل دست دادن را سياهان امریكایي دارند آه شامل چند عمل. است نشات گرفته
  .نها در حين سالم واحوالپرسی  دست  ميدهند بلکه  در حين  دست دادن  روی بوسی وبغل کشی   هم ميکنند ت

ر به شانه مقابل تالش است که این شخص ميخواهد به ) به یک دست( دست دادن به دست راست  ذاشتن دست دی و 
يری کند ازدید های رسمی کشورها و کلتور های این وضعيت را در ب. نحوی از دست دادن با بوسه داده را جلو

  . مختلف جهان ميتوان مالحظه کرد
  

  دار تر وعرق دست 
دست دادن در این جا ی شک نيست که دست  دست  دادن نا خوش آیند برای خود  انواع واقسام زیادی  دارد ، ولی  

ردددر حين دست دادن  دست ها.  تر وعرق پور بدترین  نوع از آنها است با دست های   . باید ازعرق پاک 
ردد يری  از دست دادن تر ویا پر  عرق  پيشنهاد مي   : برای جلو

  
دقت .  خشک کنيد از آن بعد دست هایتان را خوب شسته و بر سر مالقات ها ودید وبازدید های مهم قبل از رفتن- 

چون باعث گرم شدن دست ها .  کنيدهایتان جلوگيری  از بستن دست مالقا ت کننده کنيد که تا موقع دست دادن با فرد
  .شود و نتيجتًا عرق کردن آنها می

   . داشته باشيد خودهميشه دستمالی برای این کار با خود همراه. دستان خود را قبل از دست دادن خشک کنيد -
  

  دست دادن شل 
ًا این خصوصيات متضاد مسلم. است دادن شل نشاندهنده ی ضعف، نداشتن اعتماد به نفس، نداشتن عالقه و ثبات دست

 دادن کمی ، هنگام دست هم باشد تان شل و ضعيفن  اگر حالت دست دادبيشنهاد مينمایم قدرت و استحکام است 
ذارد ر بهتریخوب و تاثير   دهيد ، چرا که دست دادن محکم  نيروبرایش    . را در جانب مقابل مي

  
    نوک انگشت به دست دادن

ی تان  اتفاق  ر در زند شت  دست  سالم دادید ، توصيه دوستانه ا به افتاد  که نسبت عجله ویا تصادف  به کسی با ان
ميکنم از جانب مقابل معذرت بخواهيد ودوباره با دست کامل با ایشان ادای  سالم نماید  این عمل شما مهذب  بودن  

  .د شما را نشان ميدهد وتاثير بسزای  در جانب  مقابل  نسبت بشما بعمل مياور
 

   دست دادن خيلی محکم
 معمول است وتا هنوز هم  وجود دارد وباید هم انسان در  ادای سالم  واظهار  ها قدیمیدست  دادن خليی محکم از 

ولی  تواجه باید نمود که  دست دادن  محکم  در .  صميمت با جانب مقابل دست محکم  پر از صميميت  ابراز نماید 
رددبسياری از اوقات  موجب  نا   .راحتی جانب مقابل  نيز مي

 
 :در نظر بگيرید حتمآ را خصوصيت هنگام دست دادن چهار 

  ).در چشمان طرف مقابل نگاه کنيد(ارتباط چشمی برقرار کنيد 
  .دست طرف مقابل را به اندازه کافی فشار دهيد

  .خنده را فراموش نکنيد
  . متمایل کنيد پيش رو خود را کمی به

  
   و خودمانیدست دادن دوستانه 

ی خویش عادت نماید  تا از  يری نماید  دست دادن های عجيب و غریبباید انسان در زند  در سالم دادن . جدآ  جلو 
 در حين سالم واحوالپرسی یک دست دادن ساده، محکم و دوستانه: شعبده بازی نيست واحوالپرسی  ضرورتی  به 

   .کافی ميباشد 
  

  دادن نظر روانشناسان  در مورد دست 
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 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب  به دوش خود نويسنده ميباشد، نوشته ها ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

ر شخص در حين دست دادن   ، این عمل نشانه آنست که شخص مذکور  ازشما فاصله می گيردعلما بدین باورند که ا
   .برقرار کندبا جانب مقابل عاطفی   دوست ندارد به کسی نزدیک شود ویا رابطهانزوا طلب  بوده و

ام  دست   ، این شخص  هم انزوا طلب است ردکمترازحد معمول ، دست شما رامی فشاویا اینکه شخص  در هن
ی خویش تنها باشد ، او بدین طریق ميخواهد  به شکلی از اشکال عصبانيت خویش را  پنهان کند  ميخواهد  در زند

  . .وقدرت نشان دادن نارضایتی خو د را با جانب مقابل  هم   ندارند
ام دست دادن ،  : ا را می فشارد بيشتر ازحد معمول دست شمولی برعکس شخصی که در هن

درميان جمع، سعی . گيرد شخصی دارای توانایی های رهبری است وبه راحتی رهبری جمعی را به عهده می چنين
 .نظردیگران را به این مساله جلب کند درنشان دادن شخصيت وتوانایی خود دارد وتالش می کند

 
  

 : فردی که به هنگام دست دادن شما را به طرف خود می کشد
ویند علما م   خاص  به سرعتوتوانمندی آنرا تا.  دارد دوستان زیادی.چنين شخصی دوست دارد به همه کمک کند ي

  .کند باب دوستی ر ابا دیگران باز 
شتان  دست   ر انسان در سالم ودست  دادن  سال خویش را به ان ان  عرض داشتم ا ولی طوریکه قبآل خدمت خوانند

 . منحصر می سازد 
ی کند تنها می خواهد هميشه درعالم خود . اميختن را باسایر انسانها ندارد القه ای شخصی ع چنين نه باکسی .  زند
 . ونه می خواهد کسی با اوکاری داشته باشد داشته باشد کاری

یکی از اهداف را که این شخص در .  فشار ميدهد  ،دست شما راولی شخصی که بيشتراز حد در حين دست دادن 
ران را بخود جلب  کند قبال آن دار ودر نهایت خواستار  کمک شخص . د اینست که او دوست دارد که تو جه دی

ردد    .مي
ولی در ميان همچو انسان  به شخصيت های  بر ميخوریم که در حين سالم دادن  دست شما را چند بار بال وپایين 

سریعی  دوستی با جانب مقابل  را بدست مياورند ، علما روانشناس بدین عقيده اند که  همچو افراد  توانمندی . ميبرد
روه را  در  سر  وسعی ميکنند در جمع کل ودر نقطه مرکزی دوستان  قرار داشته باشد ، وحتی خواستار  رهبری 

  .باشد داشته چنين شخصی ازخود انتظار زیاد داشته وسعی می کند زندگی خوب ومرفه..هم ميپروراند 
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