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 با اطرافیان معاشرت بآدانحوه 

 

 ط به ترتيب عبارتند از:شخصيت انسان در عرصه روابط گوناگوني شكل مي گيرد. اين رواب

رابطه انسان با خود، رابطه با خدا و رابطه با ديگران. انسان موجودى اجتماعى است و نيازمند 

معاشرت، تبادل افكار و ايجاد روابط نيكو با همنوعان است و بر اثر همين معاشرتها و تبادل 

اه سازد، در ديدگكار مى گيرد و فرهنگ انسانى هويت خود را آشافكار روابط انسانى شكل مى 

هاى گيرد و همه جنبه اسالمى، جامعه و روابط انسانى آن، رنگ الهى و عبادى به خود مى 

گوناگون رفتار آدمى در جهت نيل به هدف نهايى كه انسان كامل شدن است، معنا و مفهوم 

خالصه « عمل» و« انديشه»ى توان در دو مرحلهيابد. آداب معاشرت از نظر اسالم را مى مى 

كرد. مرحله انديشه به اين معناست كه مسلمانان بايد صفحه انديشه و نيت خود را نه تنها 

نسبت به برادران دينى خود، بلكه نسبت به تمام انسانها و بلكه ساير موجودات نيكو و زيبا 

 شىها را در سر بپرورانند و از نقشه كگردانند و انديشه خيرخواهى، دوستى و سعادت آن

فرمايد: خداى سبحان و توطئه چينى بر ضرر آنان بپرهيزند. امام على)ع( در اين مورد مى 

، ص 2دوست دارد كه نيت انسان درباره همنوعانش نيكو و زيبا باشد. )شرح غرر الحكم، ج 

666) 

 چگونه ارتباط برقرار کنیم

 

 به فرد تان راثانيه مستقيما در چشم كسي نگاه نكنيد و نگاه ۵وقت بيش از هيچ .1

 .شود كه به عادت تبديل شودديگری بيندازيد. تمرين اين كار باعث مي

كند را به زبان نياوريد، مراقب افكارتان باشيد. با فكر تان خطور ميهر فكری به ذهن .2

گذرد را با بقيه در ميان تان ميحرف زدن به اين معنا نيست كه هر چيزی كه در ذهن

توانند به روابط شما با ديگران صدمات ب نيستند و ميبگذاريد، بعضي از افكار مناس

 .ناپذيری وارد كنندجبران
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ی يک فرد با ديگران، اظهارِ نظر نكنيد يا آن را محكوم نسازيد، وقت در مورد رابطههيچ .3

برای بيشتر افراد، اين يک خط قرمز مهم است و اگر اين مورد را رعايت نكنيد، 

ه بدگويي و غيبت كردن عادت داريد كه موجب دوری كنند كه شما بديگران فكر مي

 .شودسايرين از شما مي

 .زندهرگز غيبت نكنيد، زيرا عملي منفي و ناشايست است و روابط بين افراد را بهم مي .4

ی دوران كودكي، جايي كه دانستن اطالعاتي مانند تاريخ تولد، عادات، عاليق، مدرسه .5

روياها يا اهدافِ كساني كه با آنها  اند، وضعيت تأهل، محل زندگي،در آن بزرگ شده

 .در ارتباط هستيد، بسيار مهم است

آنها  باتان پرسي، تبريک تولد يا ساير وقايع زندگي دوستان و آشنايانبرای احوال .6

 .تماس بگيريد

 

 بـه مـو و يک به يک را معاشرت قصود من آن نيست كـه مـردم بـايد هـمـانـنـد ربـات آدابم

 كرد نديده بشما كمک خواهدپس آداب برخي رعايت بلكه كنند اجـرا و رعايت وار بـرده مـو،

 را نـكاتـي مـن. يابد ارتقا اجتماعيتان منزلت و شان تا

گرداوری كرده ام كه مي تواند شما را از يک فرد عامي به يک انسان متشخص و جنتلمن 

تبديل كند. با رعايت اين نكات ساده به شما اطمينان ميدهم كه ديگران شما را در زمره 

فرهيخته قرار خواهند داد.شخصي كه ديگران آرزوی معاشرت و افراد با اصل و نسب و 

شراكت با وی را دارند. و الزم به ذكر نيست كـه هـمـواره خـانـم ها از مالقات با يک مرد 

 .متشخص خوشنود خواهند شد

 هميشه مودب باشيد.1

اگـر هـم از كـسي خوشتان نمي آيد نيازی نيست كه شان و منزلت خودتان را تا سطح 

اجـتمـاعي آن فرد تنزل دهيد. مودب و با نزاكت بـاشيد تـا بـرتـری خـود را نـسـبـت بـه آن 

 .شخص ثابت كنيد
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  هيچگاه دشنام ندهيد -2

دشنام و ناسزاگويي مطلقا ممنوع مي باشد. چون نشان دهنده آن است كه شما قادر نيستيد 

برای بـيـان عقايد خودتان از واژه ها ولغات مناسبتری بهره بگيريـد. از آن گذشته الاباليگری 

 .هميشه دور از نزاكت و ادب مي باشد

  با صدای بلند صحبت نكنيد -۳

امي كه با صدای بلند صحبت ميكنيد، بـاعث باال بردن سطح استرس ميان اطرافيان خود هنگ

ميگرديد. بـلند صحبت كردن بيانگر آن است كه شما قادر به بحث منطقي با ديگران نـيـستيد 

و عجز شما را در استدالل معقوالنه نشان مي دهد و آنكه مي خـواهـيـد حرف خودتان را با 

شونت به كرسي بنشانيد . هـمـچـنـيـن بلند صحبت كردن سبب جلب توجه توسل به زور وخ

 .اطرافيان ميگردد البته توجه منفي

 

 خودتان را با ظاهری تميز و آراسته متمايز كنيد .4

هايي بپوشيد و از زيورآالتي استفاده ظاهر عالي داشتن، نيمي از باكالس بودن است. لباس

 ن احساس راحتيتان باشند و هرگز چيزی نپوشيد كه با آكنيد كه خوشايند و مناسب بدن

ترين لباس فروشگاه را به تن داشته باشيد يا حتي قيمتنداريد. شما مجبور نيستيد گران

 قيمت را در يک حراجي خوب های گرانهمين لباس

 

فرد و سنجيده باشيد. تميزی و خريداری كنيد، بلكه بهتر است به دنبال ظاهری منحصربه

و هميشه در جاهايي كه برای اولين بار  بهداشت بسيار مهم است. هر روز دوش بگيريد

 .يابيد با احساس و ظاهری تازه و شاداب حاضر شويدحضور مي

 

 لباس غير رسمي نپوشيد .5
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خواهيد برای مكاني رسمي يا نسبتا رسمي لباس بپوشيد، بهتر است شرايط را به خوبي اگر مي

ن غير رسمي به ت كه لباس بپوشيد، بهتر از اين است تر لباسدرک كنيد. اگر كمي رسمي

داشته باشيد. ضمنا نبايد برای حضور در يک محفل رسمي از لباس جين استفاده كنيد. در 

مورد عُرف و رسوم پوشش جايي كه قرار است برويد، اطالعات كسب كنيد و در صورت 

 .جو كنيدوسردرگمي از ميزبان يا دوستاني كه آنها هم قرار است بيايند پرس

 ل از خروج از خانه، كامال مرتب و آراسته باشيدقب .6

 ارهایك يعني. ندهيد انجام عمومي مكان در را …ها، بستن بند كفش وزدن، بستن دكمهشانه

 نكهاي از قبل. كنيد تمام خانه از خروج از پيش را بودن آراسته كامال و شدن آماده برای الزم

 خانه از بيرون برای را هااين از كدام هيچ و كنيد مرتب را تانلباس برويد، بيرون خانه از

 .اقي نگذاريدب

 

 تان را متناسب انتخاب كنيدلباس و پوشش .7

 .تان را هوشمندانه انتخاب كنيد و با آن راحت باشيدپوشش

 

 ژست باشيددر همه حال خوش .8

بخشي از باكالس بودن، داشتن ژستِ خوب است. كمرتان را صاف نگه داريد، به جای اينكه 

ن تان را پاييهایتوانيد شانهاشد و تا جايي كه ميتان به جلو ببه پايين نگاه كنيد نگاه

داريد تا  تان نگهتان را روی سينه ضربدری نكنيد، آنها را طرفينهاینيندازيد. دست

م كنيد و هتان فراخ باشد. اگر سرتان را باال بگيريد، هم احساس باكالس بودن ميسينه

 .ز نكنيدنشينيد، قورسيد. وقتي هم كه ميباكالس به نظر مي

 متكي به خودتان باشيد .9

شما بايد باادب و مبادی آداب باشيد، اما برای خوشايند ديگران سر تعظيم فرود نياوريد. اگر 

شود. وقت و تان مياين نكته را رعايت كنيد، بعدها خواهيد ديد كه چه امتيازاتي نصيب

 تان را محدود كنيد و در برخورد با ديگران برای خودتان حد و حدودی دنزمان در دسترس بو
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ها تان آگاه شوند. به جای اينكه هميشه درگير مشغلهمشخص كنيد تا آنها نيز از حريم شخصي

تان را بهتر های گوناگون باشيد، زماني را به خودتان اختصاص دهيد تا خود واقعيو برنامه

عنوان فردی خاص خواهند ديد و باكالس است! ديگران شما را به بشناسيد؛ اين شيوه خيلي

 .احترام بيشتری برای شما قائل خواهند شد

 

 جسور باشيد .11

 و گمسردر نهايت در تفكر یشيوه اين با برداريد؛ دست پرخاشگر –پذير از طرز تفكر كنش

  فكر با پختگي، یدهندهنشان باكيبي و جسارت. شد خواهيد دستپاچه

 

های نفس است. باكالس بودن نياز به تعادل فكری دارد و جسارت از اولويتبودن و اعتمادبه

 .رودآن به شمار مي

 

 تظاهر به دانايي نكنيد .11

آيد كه اطالعي وقتي در گروه يا پيش كسي هستيد و صحبت در مورد موضوعي پيش مي

اطالعي در اين مورد نداريد، اش نداريد، مصلحت اين است كه بگوييد در حال حاضر درباره

ی آن موضوع سؤال كنيد ی بحث را در دست بگيريد، دربارهخواهيد خودتان ادامهيا اگر مي

و ببينيد چه كسي در اين مورد اطالع خاصي دارد. اين طر رفتار نه تنها بلوغ و پختگي شما را 

دانيد و اين را نميدهد تا چه حد روشنفكر هستيد. وقتي چيزی رساند، بلكه نشان ميمي

 .كنيد، ديگران احترام بيشتری به شما خواهند گذاشتعدم آگاهي را تأييد مي

 

 بامالحظه و دلسوز باشيد .12

افرادِ واقعا باكالس، ذاتا حتي از فكر اينكه اسباب مزاحمت ديگران شوند، آنها را برنجانند، 

 . كنندرای ديگران ايجاد كنند، اجتناب ميراه ديگران را سد كنند يا به هر طريقي زحمتي ب
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ند كهاست، سرش به كار خودش گرم است و كاری نمييک فرد باكالس وقتي در ميان غريبه

 كه ديگران معذب باشند. افرادی كه واقعا باكالس هستند، نسبت به همه مهربان و رئوف 

باكالس، اسم  شان باشد و چه پستچي يا سرايدار. اشخاصهستند؛ چه مديرعامل شركت

ه كنند، چشان خطاب ميكنند آنها را به اسمدانند و وقتي مرتبا ديدارشان ميديگران را مي

 .كنند، با احترام و نزاكتدربان باشد و چه همسر رئيس. اين افراد با همه يكسان رفتار مي

 

 آداب معاشرت را رعايت كنيد .11

و « خير آقا»، «بله مامان»فاده كنيد، مثال بگوييد: توانيد از عبارات مؤدبانه استتا جايي كه مي

تان تان گرفت، دستمال جلوی دهانترها مؤدبانه رفتار كنيد. اگر عطسهبا بزرگ«. متشكرم»

تان را در هايتان درنياوريد. انگشتهای غذا را از الی دندانبگيريد. در ميان جمع، خورده

كم آداب اصلي را رعايت كنيد. قبل از شروع به  تان نكنيد. سر ميز غذا، دستدهان يا بيني

خوردن، روی پاهايتان دستمال بگذاريد. در ميان جمع خودتان را نخارانيد، موهايتان را برس 

انجام  تانتوانيد در خلوتی اين كارها را ميتان ور نرويد. همهنزنيد، آرايش نكنيد يا با لباس

های ناگهاني و پر سروصدا، سكوت كنيد. با خندهدهيد، پس صبر كنيد تا جای مناسبي پيدا 

 .را نشكنيد

 


