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 06/09/2018              املیآر یداكتر مصطف
 

 یبر آداب معاشرت و سلوك مدن یمرور
 (Etiquette) 

                  
 :تبصره

 
ك جامعه و مملكت بوده ی شرفتیمهم پ یاز شاخصه ها یكیانتخاب كردم  كه آداب معاشرت  یلیموضوع فوق را به دل

م و یمترافق با آن جرا، كه آداب معاشرت بلند حكمفرماستیدر آنجائ .دهدیجامعه را باهم وصله م یرازه هایش و

 یها نشان م یریه گیحصائا .به حد باالست یو رفاه مل ین، وفاق، تساند، اتحاد ملیگر به حد پائید كیه یخشونت عل

 .رندیگ یرار مـست قیو شرق دور از نظر سطح بلند آداب معاشرت در صدر ل یشمال ید كه جاپان، ممالك اروپاـده

سندگان و جامعه شناسان معزز جوانب و اثرات آنرا بر یدوارم ادبا، دانشمندان، نویل بوده و امیك بحر طویبحث باال 

 .ندیح فرمایجامعه توض
 

 :سخن را با
 

 ان استیك لبخند در می یتا دشمن یاز دوست
 

 !!!ستیش نیو بـك میاوت ـاز سعادت تا شق
 

 .كنم یشروع م

 :معاشرتف آداب یتعر

م یو تنظ یما را رهبر یاجتماع یش آمد هایست كه پیو نزاكت ها، اندرزها، روشها رمزها ین مدنیك سلسله قوانی

 .كندیم
 

 :خچهیاز تار یذكر
 

و  یدستورالعمل اخالق( Ptahhotep)"پتاهوتپ" نامه از فراعنه مصر ب یكیدر دربار  یریوزسه قرن قبل از میالد 

 .اإلجراء ماند یقرنها، مرع ین كرد كه برایحكام و عامه تدو یرا برا یروش سالم زندگ

 یان دعوت میك در مقابل مشتریت و تاجران را به سلوك نیدر دستور العمل خود، حكام را بر حذّر، عوام را هدا

هنوز هم د شده اند اما ین، سلوك و فلسفه ها ظهور كرده و ناپدیده، دیت، عقیاز آن زمان تا بحال، صد ها مدن .نمود

 .ت درخشش دارندیمانده كه چون ستاره ها در آسمان مدن یشان باق یاز آن روش ها و سنت ها ییایبقا

 :دیآن كه گو مشهور  جهان به حساب نخواهد آمد اما ارشاد ۀزند انیاد ۀجمل است كه در ین زرتشتیمثال برجسته آن د
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 .ماند دان خواهدیشه جاویك" همیك، كردار نیك، گفتار نیپندار ن"

ده ض شیمتواتر از انوار آنها مستف یكران آداب معاشرت ظهور كرده اند كه نسل هایگر در آسمان بید یبسا ستاره ها

ش را به آموختن و مراعات آداب ین است كه شاگردان خویلسوف معروف چیس فین آنها كنفوسیاند كه مشهورتر

 .كردیق میتشو یاجتماع

است كه آثار شان مملو از  یسرقافلهء همه، حضرت سعد ی/فارسیدر  یت  غنیانه یت هایات و مدنیدر گستره ادب

 .باشدیخواص و عوام م یبرا  ین و پرمعنیدلنش یها ییرهنما

همگام  ریافت و ناگزین ممالك و قاره ها وسعت یب یاسیو س یو نهضت اروپا، مراودات تجارت یبعد از انقالب صنعت

 یها ر و پروتوكولیجتأ دساتیگرفت و نت یز فزونیعنعنات و آداب معاشرت مردم دور ن ییبا آن، ضرورت به شناسا

 .دین گردیوه  در هر رشته مذاكرات و كنفرانس ها تدویمشخص سلوك و ش

ار یبس یفاتیر و پروتوكول تشریبود دسات یچاردهم در فرانسه كه صاحب دربار و قصور شاندار یدر عهد لوئ

 .ز باشدیفان متماید تا از حرشیم یعمل یرانه ایسختگ

د متعهد و پابند به سلوك یآن با یب زاده ها" ظهور كرد كه اعضای"نج یك تعداد كلب هایدر عهد رنسانس  در اروپا، 

كرد موقف یافت میت آن كلب هارا دریاز عضویكه امتیافت. هر كسیاد یبودند  و رونق زیم یعال یو اخالق اجتماع

 .گرفتیشان باال م یاجتماع

االت متحده كه كنترول یرت ممالك بزرگ خاصتأ اشم آداب معایبر یسر مه ب یر انقالب معلوماتصع امروز كه ما در

را در انحصار دارد فرصت رخنه  كردن و  ( TwitterوFacebook, YouTube )ریرا نظ یاجتماع یمجاز یفضا

  :ل كهیگر  كسب سرعت  كرده است و مقولهء ذیرفته شدن شان در جوامع دیپذ

د موضخخوع را توسخخعه ییایب كند،یبزرگ و إعمال نفوذ شخخان صخخدق م ید" در باره قدرت هایگویسخخخن اول را قدرت م"

 .دهم

 

 :ل اندیج سلوك و آداب معاشرت  اند  قرار ذیشتاز در اقامه و ترویمراكز عمده كه پ
 

 1-  ست یدربار  یفاتیتشر یق پروتوكول هایت پرنفوذ در تطبیك ملجاه نهایسلطنت انگلستان. 

 2- حق سخن اول دارد یدپلوماس ۀفرانسه در ساح. 

 3- ش اندیآرا شن ویارك الهام آوران در مود، فیویس ، لندن و نیشهر پار. 

 4- د و صدور فلمیق تولیش از طریج كلتور خویاشاعه و ترو یاالت متحده برایا یایفورنیود در كالیهال ،
 .سخت كوشان و مؤثر است

 5-  ده گرفتید نادید را نبایت كتاب، روزنامه ها و جرایاهمرول و. 

 6- اختر و سهل سیمختلف را امكان پذ ین كلتور هایم را بیون تبادله و تماس مستقیزیو و تلویاختراع راد 

 7- ( یوتیوب، تویتر و فیس بوکFacebook, Twitter, YouTube )اند كه وقت و  یگر پر قدرتیل دیوسا
 .كنترول خود در آورده انددر را له مردم یمخ

 
 یسیگر ممالك انگلیه و دیكا، برطانیامر یبرا( Information Revolution)ای یانقالب معلومات یامد جانبین  پیم تریعظ

د كه شویم ینیش بیشدن روان است و پ یبطرف جهان یث زبان مراودات جهانیبه ح یسینست كه زبان انگلیزبان ا

 .به انقراض خواهد رفت یمحل یبسا زبان ها
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ود عمده در استفاده از آن وضع یسخت هراس دارند و ق( social media) ج و استفاده ازیكه از ترو یهستند ممالك

 .گریران و بسا ممالك دیه، ای، روسیشمال یاین، كوریر چیكرده اند نظ

 9- نقطع بر سر یو فروشنده ها جدال ال یدیخورد و برزگ تول یها ین كمپنیدر جهان آغشته در حرص، ب

 .بوده و خواهد بود تا امتعهء خودرا به فروش رسانده بتوانند یجار یجذب مشتر

و حرمت  یك، آداب عالیبا سلوك ن یعرضه كند و از مشتر یت عالیفیست كه جنس با ك یمبرهن است برنده كس

 .افتن آداب  در معامالت و معاشرتیت مؤثر در بهبود یست نهایله این خود وسید كه اینما ییرایپذ

 یشان،  كمپن یكاركنان فروشگاه ها  یش آمد عالیوتا و اخالق و پیتو یت بلند موتر هایفین جهت است كه كیاز هم

 .ن همه درآورده استیاز پرفروش تر یكیوتا را به یتو یموتر ساز

 .ز به كار گرفته استین بزرگ نیگر مؤلدیو د  (Apple) كیالكترون  یرا كمپن یجذب مشتر ین ستراتژیبأ عیتقر

ا كه یو استرال یشمال یكایك تعداد شان از بستر رنسانس اروپا بر خواسته اند و ممالك امریشرفته كه یدر ممالك پ

، یتیالو و یش آمد كاركنان دولتیند تا سلوك و پینمایم یباشند سعیاز كوره برآمده و مستحكم م ین اساسیقوان یدارا

 یها و مطبوعات را بهبود بخشند چنانچه در سال (Telecommunication) ها، زم، هوتلی، توریهوانوردبانك ها، 

 .تافیدوام خواهد  یشتر مشتریت بیت خدمات و كسب رضایفیبلند بردن ك یبهتر شده و تالش برا یلیر خیاخ

 .ن استیك عبارت از دیاشاعه آداب و سلوك ن یله براین وسیاز مؤثر تر یكی
 

 .ن مثل شور دادن خانه زنبور خواهد بودیزدن در باره د سخن

 .ده شدندیراهه كشانیداشتند  اما پسانتر به ب یو انسان یحهء اخالقیان در اوائل ظهور شان ادعا و الیهمه اد

اخالق  غیروان و تبلیپ ییك اند در راه رهنمایان كه متعهد و منهمك به پخش اخالق نیان ادیشواین و پیهمان قشر مبلغ

 .كو رول به سزا دارندیو آداب ن

  .غ نفرت، خشونت و قساوت گرفته استین اسالم، تبلیآن متاع ستوده را در د یغا كه جایدر

  

 :در طبابت
 

احترام شده و  یاد مكاتب طبیك تعداد زیم هنوزهم در یپدر طبابت قد (1)( crateHippo) "ترایپوک  ه" ۀسوگند نام

او  یو اخالق یبشر یت هایولؤب را از مسیباشند و طب یبه آن م یحلف وفادار یمكلف به ادا ،الن نویفارغ التحص

 .سازدیض و خانواده اش برحذر میدر مقابل مر

                                                           

 بل از میالد مسیح در جزیرۀ "دیگوس" ـق  460د سال ـولـمت( Hippocrate) وکرات "ـپـیـ"ه1 

 یکی از بزرگترین   سا" یونان.ـیح در "الریـیالد مسـل از مـبـق 377 و وفات در سالان ـونـی

 در ــه پـان بـی )افغان( در جهـبلخ "ن سینایــ"ابوده که مانند ـی بـانـونـی فیلسوفو ا ـطبیب ه

 ( Hippocrates) ودـی شـن نوشته مـنیـانی چـونـان یـاو در زب امـن  روف است.ـطبابت مع

 ]پاورقی از ولی احمد نوری["هیپوکرات س"  
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ا دارند ر خود یا قَسم نامه هایز سوگندها یاست و اداره نیس، سیر قضا، قانون، اردو، پولیگر نظیبرجسته د یمسلك ها

 .شندك یفوق سر م یز از همان رشته هایانجامد ن یها م یسوگند كه كار شان به رسوائ نیت ناقضیسفانه اكثرأكه مت
 

 :مختلفه یسلوك و آداب در رشته ها یاز پروتوكول ها ینك لست  فشرده ایا
 

 1- ن ابالغ شده و متوقع مراعات آنها یش آمد كه از طرف استخدام كننده ها به مستخدمیمقررات سلوك و پ
 .باشندیم
 2- نما، كانفرانس هایاتر و سیاداب و سلوك در اماكن مقدسه، در رستوران ها، ت. 
 3- تیس و امنی، پولیمقررات سلوك و آداب در رشتهء نظام 
 4- نهاآاگرفتن القاب و بكار بردن مناسب ، فری، و مقامات بلند دولتیسلوك به حضور قاض. 
 5- یآداب و سلوك در دپلوماس. 
 6- یو اجتماع یخدمات طب. 
 7- گانهیب ین و كلچر هایاحیمانه با سیبرخورد تكر 
 8- نیوبیش آمد به مقابل گدا و معی، سلوك و پیاخالق موتر ران. 
 9-  قاشق و  یصدا یدرست و ب دۀو استفان یبا تمك ا دسترخوان و نان خوردنینان  زیم یباالسلوك و اخالق

 .پنجه

 10- آداب مجلس و تبادل نظر 

 11-  سلوك و اخالق در( استفاده از فیس بوک، تویتر و ایمیلemail, Twitter, Facebook) 

 
 با احترام . دوارم مَوجز باال مطلب را ادا توانسته باشدیتوان لست فوق  را مطولتر ساخت و امیم
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


