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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Social  اجتماعی

  
  » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيـن الـديــن الحاج داکتر

  ٢٠١٧ فبروری ٢٢
  

 ! و عرف ديپلوماتيک  از آداب زندگی ایگوشه
 اين .م توجه کردن در حين صحبت به طرف مخاطب و صحبت کننده است وعد از عاليم بی ادبی روی برگرداندنيکی

آت خود امطلب به مناسبتھای مختلف بنابر بر اھداف مختلف و از لحاظ عقيده حين صحبت مرد با زن و زن با مرد استثن

قت به مخاطب و  ديپلوماتيک و پروتوکول ديپلوماتيك عدم توجه و دجلساتر خواھد داشت اما در گرا داشته و مفاھيم دي

ی نورمال و گر غير از مخاطب خالف ادب در زندگاه مخاطب به جای ديگدر حين صحبت شخص مقابل توجه و ن

بر مخاطب است تا حد . مجاز نيست و از آن بايد برحذر بود .شود خالف پروتوکل ديپلوماتيک و خالف ادب شمرده می

طور دقيق مراعات ه و از جمله در مالقاتھای ديپلوماتيک بخصوص درمالقات ھا ه ممکن اين حالت را در صحبت ھا ب

  . يردگو در نظر ب

بذل دقت وتوجه در گوش دادن به صحبت ھای جانب مقابل ، يكی از اصلی ترين نشانه ھای آداب معاشرت به صورت 

ا شخص در حاالت  در حين صحبت بًاءبن .رود واست  بھترين تمجيد از جانب مقابل به حساب میۀعام نيز است که نشان

دھند که به صحبت ھای شان  بدن به صحبت کننده، مخاطب نشان می مختلف تأمين رابطه با حرکت سر، چشم ، دست و

. شود رفته میگبه دقت کار  ) زبان بدن- ويجگی الند      با(مندی وجود دارد و در افاده نيز از تمام وسايل موجوده عالق

مندی افاده و ه دھد که مطلب با بسيار دلچسپی وعالق ر افاده و اخذ مطلب نشان میيری وسايل و توجه دگکار ه ھمچو ب

   .رددگ اخذ می

عمل نياوريد، به صحبت ھا به ه ر اگرشما در حين صحبت کردن جانب مقابل برخورد درست متناسب بگاما از جانب دي

را به جانب مقابل نه بلکه  و يا چشم تان مندی جواب نشان ندھيد، در حين صحبت به جانب مقابل پشت دور دھيده عالق

به جای ديگری بدوزيد، و يا در حين صحبت شان مصروف چيز ھای ديگری شويد، ويا به ساعت دستی خويش نگاه 

عمل ه االت بی ربط که مرتبط به موضوع نباشد از صحبت کننده بؤکنيد، ويا به لباس خويش دست بزنيد ، ويا ھم س

 نشستن خويش را از حد ۀيا ھم فاصل  و ھم مصروف سگرت کشيدن شويد يا  و بکشيد) فاجه(اژه  فًا، وياھم احيانريدآ

ه  شما به صحبت خويش بگیخود توھين وبی عالقه اين حاالت را جانب مقابل بۀ ھم ... معين و متناسب دور کنيد و

  . حساب آورده، خالف ادب و نزاکت است

ک نيز قابل قبول نيست ودر نتيجه منجر به ايجاد روابط و تفكرات منفی و اين روش ھا در عرف و پروتوکل ديپلوماتي

درمالقات ھای سياسی وديپلوماتيک بين کشوھا اين عدم . شود ی روابط و ايجاد خصومتھا میگدر بيشتر موارد سبب تير
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اخته و موجب تنش تواند روابط دوکشور را خدشه دار س  علت عدم فھم اھميت و معنای آن و يا بې توجھی میبهدقت 

   .رددگھای سياسی 

. دانم اينست که در وقت صحبت نبايد در وسط صحبت جانب مقابل پريد  که ذکر آن را ضروری میکاتیيکی از ن

به اين ترتيب نشان . يدئال ويا ھم صحبت نماؤالی داشته باشيد، سؤ اگر سًابعدنمايد تمام را وينده صحبت خويش گبگذاريد 

راز سخنور خوب  . مؤدبی ھستيد و طرف مقابل ھم بھتر می تواند گفته ھای شما را بشنود و بفھمدمی دھيد كه انسان

خصوص ديپلوماتان کشور است تا به اين و ساير پروتوکل ھا، عرف ه بر ما ھمه و ب .شدن، خوب گوش كردن ھم است

 است و منطق خويش را در  و خوبانهدبؤی مگ زندءو عادات ديپلوماتيک و اصول عام نشست و برخاست که جز

  .ی روزمره نيز دارند توجه نموده و حتی درحين مالقات از انداختن تسبيح خود دادری بدارندگزند

 و ما علينا اال البالغ المبين 

 

 


