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  بسم هللا الرحمن الرحیم
  دادن  دست سالم و

 ؟ انسان است شخصیت مبین 
 

 پیامبر بزرگوار اسالم محمد صلى هللا  علیھ  و سلم  در حدیثی  میفرماید :
با ھم دست دھید ، تا کینھ ھا ودشمنی «  یعنی  : »  تصافحوا یذھب الِغلُّ  «   

 ) مالك  امام ( .  »   برطرف شوند
مصافحھ ،  ، سالم  انسانی عبارت  از  :  گی زند یکی از آداب  معاشرت 

  .    بھ جانب  مقابل   میباشد و  شیوه دست دادن     احوالپرسی 
عبارت از  آرزوی سالمتی »  سالم « علماء میفرمایند کھ » سالم « در تعریف 

ندارد ،بلکھ  کردن  و دورود  گفتن است  کھ در این امر بزرگ  بزرگ  و خورد  
فنظر از سن  و سال  خود و مخاطب ، باید  سالم  گفت ؛ بخاطر اینکھ سالم  صر 

  سنت است و جواب آن واجب میباشد . در دین مقدس اسالم سالمتی  است ، سالم 
 »   دوستی  و صمیمیت« نشانھای   یکی از   تعلیمات اسالمی درسالم دادن   

آن  بھ  مورد  تعلیمات  خاصی  را در   ھدایات  ودین اسالم    ومیرود   بشمار 
  فرموده است . پیروان خویش صادر 

  حضرت محمد صلی هللا علیھ وسلم  میفرماید :  پیامبر اسالم
ما من  مسلَمْین  یلتقیان  فیتصافحان إال   «   دست  دادن  سالم را  کامل   مینماید .

دو مسلمان  با ھم روبرو «  یعنی   :   ) ابوداود  (  » غفر  لھما  قبل أن یفترقا 
اینکھ از ھم جدا  شوند  ،  گناه شان    نمیشوند  کھ مصافحھ نمایند ، مگر  قبل از

                      » .  مورد  بخشایش  ذات  رحمان  قرار میگرد  
                                                                                       خواننده محترم !

ر  اولین   ـیـثـأاز ت  فردی  تجربھ و  شخصی گی مطمین ھستم  کھ شما در زند ــ
 آنھم   با  . دیکافی  دار معلومات ،   جانب مقابل برابر   برخورد  خویش   در

ی  دارا  کھ شما دھید   نشان جانب مقابل   بھ  میخواھیدگر  ا :   مینمایم  پیشنھاد
شیوه وبخصوص در    ھستید  باید آنرا  در اولین برخوردومؤدب شخصیت عالی  

  . دھید نشان  از خود  دادن  دست دادن  در حین سالم
  شخصیت انسان  مبـیـن ، کردن   احوالپرسی و گفتن  سالم علیک ،   دست دادن ــ

  .  اگر  بھ شخصیت  جانب  مقابل  احترام  گذاشت  ؛  ولی ، است 
زنھا با مرد ھا  در بسیاری  از مواردی  متفاوت   دست دادنقابل تذکر است  کھ  

  مصروفیت ھا ی داشتن  وظایف  و  با  دست  دادنو بر عالوه آن    است
  میباشد.  وظیفوی  دارایی  تفاوت ھای مختلفی

است ، بنأ سعی و توجھ الزم صورت  » دوستی و صمیمیت « ــ  دست دادن بمعنی 
مقابل    صمیمانھ  بھ جانب دوستان  و  ،مـحکم   متناسب  دستتا ھـمیـشھ   گیرد 
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برخورد  باعث  میشـود  کـھ  در اولین  عمل  این .  بخاطر  اینکھ م  کنیدراز  
  بگذارید.  بھ جانب  مقابل ثیر خوبی أت

  مؤمن:  یک  شخص   ست ا  این ار اسالم گومبر بزرسنت  پیا ھدایات  وــ 
پیشقدم  باشد .  ،  بھ جانب  مقابلسالم  گفتن   حین ھمیشھ در مسلمان  باید 

 جانب  مقابل  ھمیشھ باقی  خاطره و پیشقد می  شما  در فکر  اینکھ برعالوه 
تواضع ، فروتنی دھنده  نشان سالم دین  مبین  پیشقدمی در ،  از جانب  ھم   میماند

  .  است  انسانبزرگواری  و
بھ مصافحھ باید  و ھنگام  سالم  گفتن  در کھ انسان  بدین باور اند  علماءــ  

،  زیرا جانب  مقابل  بپردازد  نگاه کند  و با لبخند  بھ استقبال  جانب مقابل  چھره 
شما نمی باشد  ھمزبان  مقابل  کھ جانب   می اید  پیش  در زیاتر از اوقات  حاالتی

در سالم  گفتن یکجا  با  بنابر این لبخند  وخوش برخوردی ظاھری شما ، 
  میماند .  ھمیشھ زندهبرای   خاطراتش 

پیامبر صلى هللا علیھ و سلم  چنین   طوریکھ این شیوه عالی انسانی در حدیثی
  وفورمولبندی گردیده است :   تعریف

لبخند تو بر «  یعنی   :  ) ترمذی  ( »   تبسمك في  وجھ أخیك لك صدقة« 
 »  .صدقھ است برادرت 

 ،  در صورتیکھ  نظم کھ وارد میشوید  محل تجمع  بھ ھر مجلس یا بھ ھر ــ 
  .سالم  گفت  متناسب باید   بلند با صدای  با اخالل  مواجھ نشود  مجلس  جلسھ و

  مسن تر  باشید .  درنظر داشت اینکھ  شما دارای مقام ورتبھ بلند و با
را ترک ت عاخارج  شوید  و جممجلس ن  زمانیکھ  میخواھید  از یک  اھمچن 

  .خداحافظی  کنید ، حاضران   جمع  با   باید میکنید ، 
 در سالم مردھا ؛  طبق سنن وعنعنات پسندیده  اسالمیــ  فراموش نباید کرد کھ : 

را    بعمل  آید بھ آنعده از زنانی  کوشش ، و باشدمی   باید پیش قدم با زنان گفتن 
   . بگوید  د  سالم  یمیشناس  کھ

نباید  ،  دادن  واحوالپرسی  با زنان  دستحین در   کرد کھ  فراموش  نبایدھکذا 
  . گیرددر بر  را  طوالنی  مدت 

 نباید  صحبت  شان  ، صحبت باشند   مصروف گوشھ ای  در  شما ــ  اگر دوستان 
تا  انتظار  کشید   باید ، کرد    اخالل بخاطر دادن سالم ویا ھم احوالپرسی ، را 

  .     بیاورد  دعوتی از شما بعمل  خود شان غرض  پیوستن  بھ جمع شان
داشتھ  در سالم  گفتن  پیش دستی انسان  ــ  طوریکھ یاد اور شدیم ، بھتر است

الم  و احترام  کنند  و ضمنآ  بھ ،  لیکن کوچکترھا  باید بھ  بزرگ تر ھا  سباشد 
ھیچ عنوان  بعد از سالم  گفتن  ،  دست خود را دراز نکنند .  بلکھ انتظار بکشند 

  تا بزرگترھا  برای  دست دادن ،  دست خویش  را جلو آورند.
، بھ  محض  کنید   صحبت  با کسی  تیلفون  از طریق   زمانیکھ میخواھیدــ 

برقراری ارتباط  تیلفون   شما  در  ابتدا سالم  گفتھ  و سپس خود  را معرفی  کنید 
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توقع  نداشتھ  باشید  تا جانب  مقابل  بھ شما  سالم  بگوید   صورت   بھ ھیچ  ، و 
.  

 برای  باید   میشوند  وارد دروس صنفی  بھ  استادان  و معلمان  بھ  مجردیکھ  ــ 
بھ  خویش  بھ رسم احترام  در برابر استاد ھم بگویند  و شاگردان الم  س شاگردان 

   بھ جواب سالم بپردازند.ایستاده  پآ 
  ــ حکم شرعیت ودستور سنت پیامبر صلی هللا علیھ وسلم ھمین است کھ : 

یگر د بجای کلمھ سالم از کلمات وبھ ھیچ  عنوانی ، مسلمانا ن  در ھیچ  صورت  
خستھ نباشید   یا اصطالحات  بخیر ، روز بخیر ، درود بر شما  و، از جملھ ( صبح 

  بعمل ارند .   وغیره  ... ) استفاده
پیامبر صلى  بھ حضور مجلس  شخصی   محدثین مینویسند کھ : در یکی ازوز ھا :

هللا علیھ و سلم  آن حضرت صلی »  السالم علیكم «  هللا علیھ و سلم آمد و گفت :
علیھ و سلم  صلی هللا پیامبر جواب سالم او را داد . سپس آن  شخص   نشست  و 

  » .ده ( نیکی ) «  )  یعنی  :  عشرةفرمود : (
»  السالم علیكم و رحمة هللا « :   شد و گفت مجلس  دیگری وارد شخص  آنگاه

 نشست .   سالم  را داد وشخص در محفل  جواب  وسلم  پیامبر صلی هللا علیھ
در ھمین  »بیست ( نیکی ) « یعنی  :   )عشرونفرمود : ( پیامبر صلی هللا  آنگاه 

هللا و  السالم علیكم  و رحمة«  گفت:  وارد مجلس شد و یگری د  شخصی آثنا 
  جواب  الم او را نیز  داد  و وقتی  مرد سلم  پیامبر صلی هللا علیھ و » بركاتھ 

سی  ( «  یعنی  :   )( ثالثون   فرمود : سلم  و پیامبر صلی هللا علیھ  نشست ،
  ». نیکی  ) 

  )ابوداود  و ترمذی :   حدیث ت ( راوی
در صورت  ،  از  تقدیم  نمودن  سالم بعد ــ  کوشش بعمل ارید در صورت ممکن 

،  بعمل آید  جانب مقابل  پرسان  کوتاه از صحتمندی  ضرورت بی نھایت  مختصر و
البتھ  این  نوع  برخورد  وابسطھ  چگونگی  روابط  شما با جانب  مقابل و داشتن  

  مناسب  جانبین است  .  فرصت
 مناسبی در دین مقدس اسالم  عملی   ــ   بھ اشاره  سر  جواب  کسی  را  دادن 

اده  د تا بھ زبان  جواب سالم جانب مقابل   بعمل آید بلکھ کوشش  نمی باشد ،
 . شود 

 کھ نھ   کنید  کوشش ،  ندارد  طوالنی  بھ وقت ضرورت  ــ  سالم و احوالپرسی
  . ضایع  سازید  واحوالپرسی    را در سالمنھ  ھم  جانب  مقابل   و خود  وقت 

ــ در وقت سالم دادن واحوالپراسی ،  با دست  تر  نیاید  جانب  مقابل  را  پزیرایی  
ودر مقابل    معذرت بخواھید ،کرد  ؛  اگر تصادفآ  در ھمچو موقع  قرار  میگیرید 

 .شخص ایستاده شده ادای احترام  بھ زبان نماید 
؛   تا زمانیکھ  زنان  بھ  ــ  مردان  باید در موقع  دست  دادن  با زنان  دقت  کنند 

دادن بھ خانمھا    را در سالمشان دست مردان  دست  در از  نکرده ، مردان باید  
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در نظر  با  خانمھا جدآ  سالم   محرمات  در ادای واز جانب ھم باید  نمایدنھ دراز 
 شود . فتھ گر
دست طرف مقابل   ؛ نباید دست دادن  ، احوالپرسی  وگفتن  سالم   در ھنگام  ــ 

ثانیھ   ۵الی    ٣مالیم و آرام و فقط  بھ مدت  با احتیاط  و ، بلکھ را  محکم  گرفت 
  . نیست  درست  ھم دست ھا  در تماس باشند ،  البتھ  شل دست  دادن

محكم  دست دادن نیز بھ ھمین اندازه ناراحت كننده و خارج از  ــ  بیش از حد
شود.  گرفتھ   نظر  جدآدر  ور اخص در مالقات اولیاین امر باید بھ طُعرف است. 

  راه است.  فرموده اسالمی  بھترین  حد اعتدال  مطابق  کردن مراعت 
افراد غیر از دوستان    نگھ داشتن  و فشردن  بیش از حد  دست قابل تذکر است کھ 

گوشت در دست  از صمیمی مانند این است کھ  دست  خود را ھمچون  تکھ ای
  میباشد . ناخوشایند   این عمل در قوانین دست دادن دادیم کھ قراردیگران 

كھ توجھ نماید زمانیکھ میخواھید  با كسی دست بدھید ،  :   امدیم  چنانچھ گفتھ
زیر دستان شما ؟  اگر كف  دست  فردی   دست او روی دست شما قرار میگیرد یا

دھنده  تمایل تسلط  و  بگیرد ، نشان در دست  دادن ، روی دست فرد دیگری قرار
رابطھ از سوی او دارد  و بر عكس  اعتماد بھ نفس او و ھمچنین عالقھ بھ كنترل

تسلط    اگر كف  دست  فردی زیر قرار بگیرد ، نشان دھنده  تمایل آن  فرد بھ  تحت
  بودن  و واگذاری حق تصمیم گیری  شخصی  بھ فرد  مقابل است. 

«  ست دادن دست خود را باالتر از حد معمول فردی  در موقع  د ھمچنین وقتی 
  داد نشان از تكبر و غرور  میباشد  . قرار»  در حد كمر

اما ؛  دست دادن با  شغل ،ھنر و مزاج  افراد  نیز ارتباط  دارد !  بھ 
  طور مثال :
 کنترول  ھنگام  دست دادن نیرو و قدرت  خویش را در سپورتمینان ــ بسیاری از 

  قوت جسمانی  بھ جانب مقابل  بدون نشان دادن  آرامی و  تواضع با  نموده 
  میدھد . دست 

مراقب  اطبا مشھور  ھمیشھ   و مشھور ،  ھنرمندانرھبران وسران کشور ھا ، ــ 
  .دست ھای خود بوده  و بھ آن ھا حساسند و در محافظتشان  میكوشند

ن  سران  گاکشور ھا  ونمایند رئیس جمھوران  سیاستمداران  و،  دیپلومات ھا ــ 
در  آنان  نھ تنھا  .  دادن رسم خاص خویش  را دارند دست   در حین  کشور ھا

خصوصیات  ؛  دادن  حین دست در  فتن  مسافھ گر دست دادن  بلکھ  در فاصلھ 
  مینمایند.   خاصی  دیپلوماتیک وپرتوکولیک را مراعات

ضمنآ  باید یاددھانی کرد کھ  :  برخی از افراد  بنابراحکام شرعی ومذھبی از دست  
ھا  و  ماتودیپل مخالف امتناع  میورزند ، این مسئلھ  در بین  زنان  دادن  با 
  برخی از کشورھا  نیز  قابل مشاھده  وسران  ، رھبرانھای  سیاسی  شخصیت
ماتیک بھ وو یا در دیدارھای دیپل موضوع گاھگاھی در مجامع سیاسی است، این

  دد .میگر ھم   یا حتی لغو جلسھ و دیدار می ایجاد رنجش و
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ی  فردی  و یا رسمی  ، در بسیاری از مالقات ھا ــ  طوریکھ  بھ مشاھده  میرسد  
دست چپ  محکم  و با مورد   توسط بازو   از شانھ ، مالقات  در حین نفر مقابل  

صمیمیت  دو جانب   «  عالمھنما ینگر  ھ  این  وضعیت، کگرفتھ  میشود تماس 
؛ نباید  ولی  .با یک دیگر  مبیاشد »   قدیمی  شناخت و  وعالقھ بھ دوستی
افراد در مواجھھ با كسانی  كھ آشناي  چندانی  برای  بسیاری  از فراموش کرد کھ 

نا خوشایند است و در مقابل  آنان این  امر را بھ  ندارند، این گونھ  دست دادن 
تلقی   میكنند ، اما ھنوز  بسیاری از  عنوان  حركتی  تظاھر آمیز  و ریاكارانھ 

  .سیاستمداران بھ انجام این عمل اصرار  میورزند

  آداب  ورسوم دست دادن  در جھان
  .ت دست دادن در كشورھا و فرھنگ ھای مختلف متفاوت اس آداب ورسوم 

  .فرانسوی ھا  درست مثل ما در ھنگام  ورود و خروج با یكدیگر دست میدھند
ھر بار  آلمانی  ھا تنھا یك بار با ھم دست میدھند.  برخی از آفریقاي ھا پس از

 دست دادن ، بشكم  میزنند  كھ  حاكی  از رھایی و آزادی است. مردم برخی  از
. امریكای ھا خیلی  محكم دست   كشورھا ھم دست دادن  را  خوب  نمیدانند

كھ احتماالً از رقابت ھای سنگین جسمی  مانند كشتی سرخ  پوستان نشات  میدھند 
است. پیچیده ترین شكل دست دادن را سیاھان امریكایی  دارند  كھ شامل چند  گرفتھ
    .پیچیده است عمل

بلکھ  در حین  دست دست میدھند با ھم افغانھا نھ تنھا در حین سالم واحوالپرسی  
  بغل کشی  ھم میکنند . و  دادن  روی بوسی

  بھ شانھ یگر دست د  اشتنگذ ) و  دست راست ( بھ یک دست  دست دادن بھ
، از بغل   دادن نحوی از دست  میخواھد بھ   است کھ این شخص تالش  ،  مقابل

 ھای رسمی   دبازدی  را در وضعیت   اینکھ   کند  یگیرجلو  نداد  بوسھhرفتن و  
 کرد.  مالحظھ   کشورھا و کلتور ھای مختلف جھان میتوان

  در تشریفات دیپلوماتیک آداب دست دادن
معمول بین انسانھا  در زندگی امروز دست دادن بھ صورت یك سنت اجتماعی   

رعایت  شد  جدآ باید    گفتھ  طوریکھ کھ  شده است و باید آداب مربوط بھ آن را
   نمود .

دادن  بشمار میرفت . از جملھ  دست  در گذشتھ دست دادن دارای  مفاھیم مختلفی  
 مفھوم بیعت كردن و یا موافقت یا پیروی از یك خط مشی   مشخص از آن بھ 

                میشود . استنباط 
رعایت نكات ذیل حائز  در تشریفات دیپلوماتیک در آداب دست دادن

  اھمیت است :
  تر در دراز كردن  دست پیش قدم میباشد. مسن شخص  مقام باالتر و یا ھمیشھ ــ  
  تر دور از نزاكت معمول میباشد. دراز كردن دست توسط مقام پایینــ  
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و دست وی را فشرد    ببینید  بھ صورت طرف مقابل  نبایدبھ ھنگام دست دادن ــ  
  و بھ  وی توجھ كرد. 

 طرف  یگر در جیب باشد و بھ جای  توجھ بھبھ ھنگام دست دادن نباید دست دــ   
  مقابل  بھ  اطراف نگاه  كرد.

  فرد تازه وارد میبایست اول بھ مقام  باالتر و سپس بھ سایر افراد  دست  دھد.ــ  
نباید بھ مدت طوالنی  دست افراد را نگاه داشت و بیش از حد لزوم  فشار داد ، ــ    

بین طرفین  وجود نداشتھ  شناخت قبلی وی  كھ صمیمیتیحالتیکھ بھ خصوص  در 
  باشد.

ھا  ھمواره  در دست  دادن   پیش قدم ھستند ،  مگر آن  كھ  فرد  مقابل  خانمــ  
  باشد .داشتھ  آنھا  یك  مقام  باالتر

  اسالمی در كشورھای  اسالمی  دست دادن با زنان  حرمت  قابل تذکر است کھ   
 مقابل  توضیح  باید قبآل بطرف  دیپلوماتیک این موضوع   داشتھ ، در پرتوکول

 بروز سوء تفاھم جلوگیری   بھ ھمچو وضعیت و قبل از مواجھھ شدن تا   گردد 
  باشد .  بعمل آمده

ھا  خالف نزاكت است ، در حالی  كھ خانممردھا  دست دادن با دستكش توسط ــ  
  میتوانند  با  دستكش دست  دھند.

  پور  تر وعرق دست 
زیادی    اقسام و  دست  دادن نا خوش آیند برای خود  انواع  شکی نیست کھ 

بدترین   از جملھ تر وعرق  دست دادن با دست ھای از جملھ یکی ھم ولی    دارد ،
  نوع از آنھا بشمار میروود . 

در در این شک نیست کھ قبل از احوالپرسی ، تری دست خویش را پاک نماید ، و
 . نباید با گردد  ازعرق پاک بصورت حتمی باید  ،  دست ھا  دست دادن  حین

یا دھان و بینی، چشم  و یا پیشانی عرق پر ویا  روی  دست نمناک و دستی کھ بھ 
  دراز واحوالپرسی نماید .  باشد  برای جانب مقابل کشیده شده
  : میگردد   ی  از دست دادن تر ویا پر از عرق  پیشنھاد گیربرای جلو

دست ھایتان  را خوب    مھم بھ مالقات ھا  ودید وبازدید ھای  قبل از رفتن ــ 
  خوب خشک کنید . از آن  بعد  شستھ  و

ھایتان  از بستن  دست مالقا ت کننده  دقت  کنید کھ تا موقع  دست دادن با فرد 
 .جلوگیری کنید.  چون باعث  گرم شدن  دست ھا و نتیجتاً  عرق کردن آنھا میشود

طوریکھ یاد اور شدیم ، دستان خود را قبل از دست دادن خوب خشک کنید .  ــ
  .داشتھ  باشید   ھمیشھ  دستمالی  را برای این کار با خود  ھمراه 

 »  سست « دست  دادن  شل 
نشاندھنده  ضعف،  »   سست « دادن  شل   دست  باور اند کھ دانشمندان  بھ این 

است.  مسلماً این  خصوصیات  نداشتن عالقھ  و ثباتنداشتن اعتماد  بھ نفس ، 
تان  شل    ناگر حالت  دست داد مینمایم  یشنھاد پمتضاد  قدرت و استحکام است 
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 دھید ،   نیرو برایش  دادن  کمی ھنگام  دست کوشش کنید ،  باشد   ھم و ضعیف
بھتری  خوب  ووبا نشاط تاثیر  محکم  دست دادن تجارب نشان داده کھ   چرا کھ

یا  شل و  حین  دست دادن دست شما  دراگر ؛ ولی  . میگذارد  مقابل   در  جانب
بھ قلب مخاطب  شما را   بی تفاوتی  زیکنال  این وضعیت فوراھم سست باشد ، 

  .مخابره  میکندشما 
 شما  ارسالی  وزیکنال اگر میخواھید پیام برخی از علماء بدین عقیده وباور اند کھ 

 میخواھد تا اگر  ویا  اخالص  بی حد باشد  و محبت نگر مقابل  بیا جانب  بھ 
 وصمیمی تر نشان دھید د ، بھتر است  محکم تر    جانب مقابل  خود را با   ارتباط
 . بجا ء  اورید  و احترام  را   ادای سالم ،  دو  دست با ھر 

  نوک انگشت بھ  دست دادن
  تشانگ تان  اتفاق بھ افتاد  کھ نسبت عجلھ ویا تصادف  بھ کسی با  گی در زندگر ا

 و  مقابل معذرت بخواھید دوستانھ میکنم از جانب   دست سالم دادید ، توصیھ
با ایشان ادای    بگیرد  دوباره با دست کامل کھ تمام دست مخاطب را در دست 

د وتاثیر بسزای  رادر نماید  این عمل شما مھذب بودن شما را نشان میدھ  سالم
  جانب  مقابل  نسبت بشما بعمل میاورد .

 آ ھنگام دست دادن حتم یشنھاد مینمایند  کھ انسان  باید سعی بخرچ  دھد تا پعلما 
پرده میان انگشتان شما با دست طرف مقابل تماس برقرار کند  تا دست  شما مملو 

 .   از  عاطفھ  گردد

  دست دادن خیلی محکم
 بین انسانھا معمول  ومروج است  قدیمیدست  دادن خلیی محکم اززمانھ ھای  
دوستی صمیمی در بین انسانھا از  نشانھوتا ھنوز ھم  محکم دست دادن بحیث 

  بشمار میرود .
اظھار  صمیمت  کھ  انسانھا باید ھم  در  ادای سالم  و من  ھم بدین امر معتقدم  

  کشی پر از صمیمیت   بعمل ارد .   دست محکم  وبغل  با جانب مقابل
کھ  دست دادن  محکم ویا بغل کشی محکم ، در بسیاری از  نمود  ولی  تواجھ باید 

. انسان باید کوشید  تا دست میگردد اوقات  موجب  ناراحتی جانب مقابل  نیز 
  اندازاه ای کھ او دست  شما را فشارد  میدھد  فشار دھید.   بھ   جانب مقابل را

را محکم تر بفشارید ھمان اندازه  مقابل جانب ھرچھ دست  زیاتر از موارد ،در 
  تر تیب میتوانی ابراز عالقمندی این  تسلط  پیدا کنید  و بھ او بیشتر  میتوانید  بر 

  .بیشتر ابراز  بداری   بھ جانب مقابل محبت خویش را  و
اعتماد بھ  دادن نشانھ این نوع دستمعتقد اند کھ روانشناسان قابل تذکر است کھ  

 .میرود   انسانی نیز بشمار عالی  نفس
ھنگام دست دادن فشار خفیفی بھ استخوان  اگر ھمچنان علما ء بدین باور اند کھ 

شما  محبت بیشتر  و دوستی  نشانھ  نوع از  گردد   پشت دست طرف مقابل وارد
  مقابل  میبا شد  . با جانب 
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  پرسی :خصوصیات چھارگانھ در حین احول
خصوصیات وشیوه ھای متعددی در حین احوالپرسی بین طرفین وجود دارد ولی 

چھار ، این ھنگام دست دادن پیشنھاد میlردد،اگر تفصیل موضوع بگزریم ، 
 :داشتھ باشید در نظر حتمآ  را خصوصیت 

کسانی  کھ . نباشد   ھنگام دست دادن سعی کنید فاصلھ  شما با طرف  مقابل  زیادــ 
در جای  دست  دادن دورتر میاستند  و بھ جای اینکھ  قدمی بھ جلو بردارد  موقع

  .میکنند خود می ایستند و از دور دست میدھند بسیار بی ادب و خود خواه جلوه
مقابل  ــ ھنگام دست دادن ارتباط   چشمی برقرار کنید و مستقیما بھ چشم طرف

پیش  طرف داری بدن خودرا بھنگاه کنید و تبسم  را فراموش نکنید و بکوشید مق
  . ببرید 

،   ــ بھ ھنگام دست دادن نباید مستقیما بھ صورت  مخاطب نگاه کنید و با لبخند
  .و کمی خم کردن سر اظھار خوشحالی کنید خنده 

  ــ  دست طرف مقابل  را بھ اندازه کافی  فشار  دھید.

  وصمیمیدست دادن  دوستانھ 

 دست دادن ھای عجیب و غریب عادت نماید  تا از باید خویش  گی انسان در زند
احوالپرسی   و  دادن در سالم بھ یاد داشتھ باشید کھ :  .نماید  گیریجدآ جلو 

نیست :  یک دست  واجرای کدام نقش فوق العاده شعبده  بازی  ضرورتی  بھ 
 کافی   احوالپرسی و سالم   در حین وصمیمی دوستانھ  ،دادن ساده ،  محکم  

   میباشد .
ویا ھم  دست ھای اش   ھستند مصروف کاری  توجھ باید دشات کسانیکھ 

یا  و  یا ھم در حالی خوردن چیزی را حمل میکند ، وویا احیانآ مصروف است ، 
کوشش نباید کرد تا حتمآ با دست احوالپرسی را بعمل اورد ھم  کار ھای فنی است 

  مچو حاالت صرف نظر بعمل اریم .در ھبھتر است  از سالم دادن  بدست ، بلکھ 
ان با صدای بلند ویا یگردبرای جلب توجھ برخی از  انسانھا  عادت دارند  کھ ــ 

را مقابل   یا ھم  شانھ  ھای جانب ان ویا لمس بدن ویگرزدن بھ دست  وبازوی  د
این عمل بھ ھیچ  وجھ  درست نبوده    متوجھ می سازد ،ادای  سالم   برای 

 ھمچو حرکات با شخص نا آشنا  و اگراب  سالم میباشد ، بخصو ص وخارج از آد
  ویا با شخص مسن وریش سفید. گیرد  غریب  صورت 

سالم دادن ومصافحھ با کف  روی دست جانب  مقابل  زدن خالف  ھنlام  در ــ 
  آداب  سالم  است .

طرف  را بھ   کردن نباید مخاطب  ماچی  وبغل کشی  رو ،ــ  در ھنگام  دست دادن
    .است  نشانھ بی ادبی و خود خواھی ، این حرکت  بکشید اضافھ از حد معمول خود

صمیمانھ و کوتاه ، دست دادن  باید محکم   در این ھیچ جای شکی نیست کھ : ــ
باال و پایین  بردن  مکرر دست  بھ  طوالنی شدن مصاحفھ  و  صورت گیرد .
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زن   شخصیتی محترم و یا ا ھم ی مسن وسالخورده و جانب مقابل  خصوص اگر 
 .است سالم  باشد خالف نزاکت  و ادب

بھ گرمی   جانب  مقابل را  قابل تذکر است  کھ در  ھنگام  دست دادن ،  دست 
هللا  السالم علیكم و رحمة« سالم  بگوید   وبلند  رسا  فشار  دھید  و با صدای

 . پیشقدم  باشید  کھ در دست دادن   کنید  ھمیشھ کوششو ھمچنان   » وبركاتھ 

 
  نظر روانشناسان  در مورد دست دادن 

، این  ازشما فاصلھ میگیرد شخص در حین دست دادن  اگر  علما بدین باورند کھ 
دوست ندارد بھ کسی   و  مذکور انزوا طلب  بوده عمل نشانھ آنست کھ شخص 

  . کندبرقرار   با جانب مقابلعاطفی  نزدیک شود ویا رابطھ
 کمتراز حد  معمول ، دست  شما را  می فشارددست   ھنگام ویا اینکھ شخص  در 

خویش تنھا باشد ، او  گی شخص  ھم انزوا طلب است میخواھد  در زند  ، این
کند وقدرت  بدین طریق میخواھد  بھ شکلی از اشکال عصبانیت خویش را  پنھان 

  مقابل  ھم  ندارند.   نشان دادن نارضایتی خو د را با جانب
بیشتر از حد  معمول دست   دادن ،  دست ھنگام  در   شخصی کھ  ولی برعکس

شخصی  دارای  توانایی ھای رھبری است و بھ  چنین ، شما  را می فشاری 
گیرد. درمیان جمع ، سعی  درنشان  دادن   راحتی رھبری  جمعی را بھ  عھده  می
نظر دیگران را بھ این مسالھ جلب  می کند  شخصیت و توانایی خود  دارد وتالش

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

 دوستان  زیادی ،  چنین شخصی دوست دارد بھ ھمھ  کمک کند  میگویند  علما 
  کند .باب  دوستی ر ا با  دیگران باز  خاص  بھ سرعت توانمندی آنرا تا و دارد 

دست   و  انسان در سالم اگر  داشتم  عرض  گان خوانند  قبآل خدمتولی طوریکھ 
 دست  منحصر می سازد .   انگشتان  خویش را بھ  توجھ دادن 
میخواھد ھمیشھ ،   امیختن را باسایر انسانھا ندارد  شخصی عالقھ ای  چنین

میخواھد و نھ داشتھ  و از جانب ھم  نھ باکسی کاری کند  زندگی   تنھا درعالم خود
 .کسی  با  او  کاری داشتھ  باشد

فشار میدھد .  ،  دست شما را دست دادن   کھ بیشتراز حد در حین ی ولی شخص
کھ  ست کھ او دوست دارد ا  یکی از اھداف را کھ این شخص در قبال آن دارد این

 میگردد  شخص   را بخود جلب  کند  ودر نھایت خواستار  کمک یگران د  تو جھ
.  

دادن   در حین سالم   کھ در میان ھمچو انسان  بھ شخصیت ھای  بر میخوریم ولی 
   .  میبرد پایین  وباال چند بار  دست شما را 

  کھ  ھمچو افراد  توانمندی  بدین عقیده اند  علما روانشناسدر این  مورد  
کل   میکنند در جمع میاورند ، وسعی   جانب مقابل  را بدست با   سریعی  دوستی
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را   گروه باشد ، وحتی خواستار  رھبری   ودر نقطھ مرکزی دوستان  قرار داشتھ
چنین شخصی از خود انتظار زیاد داشتھ وسعی  میکند کھ   در  سر ھم میپروراند 
بنآ با تمام وضاحت در یافتیم کھ سالم ودست  .باشد داشتھ  زندگی  خوب  ومرفھ 

ی آن باید کوشا بوده وآداب ودساتیر دادن مبین  شخصیت انسان است ، در ادا
  پایان     صادره   دین مقدس اسالم را در این بابت نباید فراموش کرد .

  : نام مقالھ
 

 سالم ودست دادن مبین شخصیت انسان است
  

 » سعید افغانی - سعیدی«  تتبع ونگارش : الحاج امین الدین 
 مرکز مطالعات ستراتیژیکی افغان ور ـدیـم

  جرمنی -فرھنگی دحق الره  مسؤل مرکز 
 saidafghani@hotmail.com: بریnنا لیک


