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آداب معاشرت عید دیدنی نوروز

آداب معاشرت عید دیدنی نوروز یکی از اون مواردی هست که اگر در 

مهمانی ها و عید دیدنی هایی که می رویم به صورت صحیح انجام نشود 

ممکن است که خانواده و یا شخصیت ما زیر سوال برود.

درسته که چند سالی هست عید دیدنی های نوروز کمی کمرنگ شده، اما به 

هر حال این سنت در کشور ما پا بر جاست و کم و بیش انجام میشه.

دقت داشته باشید که هرچقدر کم تر دید و بازدید با اقوام و آشنایان انجام 

بشه، آداب معاشرت ما در چنین موقعیت هایی ضعیف تر میشه، بنابراین 

خوبه که این آداب معاشرت را یاد بگیریم و اگر در عید نوروز و یا حتی 

روزهای دیگه به مهمانی رفتیم و یا برایمان مهمان آمد بتوانیم با یک روش 

صحیح و یک آداب معاشرت خوب این کار رو انجام بدیم.

مهمترین این موارد برای آداب معاشرت عید دیدنی نوروز را به صورت نکته 

وار با شما دوست عزیز و بزرگوارم در میان می گذارم.

به درستی احوالپرسی کنیم

نحوه صحیح احوالپرسی یکی از اون مواردی هست که ما در اولین لحظه 

دیدارمان با دیگران و همینطور در مهمانی ها و عید دیدنی های عید انجام 

میدیم.
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شاید همین چند جمله ای که برای احوالپرسی انجام میدیم باعث بشه که 

طرف مقابل حس خوبی از ما بگیره.

یا شاید هم شما به عنوان مهمان هستید و بعد از چند سال به منزل یکی از 

اقوام و یا آشنایان رفتید.

چه حسی پیدا می کنید وقتی که با شما احوالپرسی گرم و درسته نداشته 

باشند؟حضرت علی )ع( فرموده اند که هر آنچه برای خود میندی، 

پس همانطور که ما دوست داریم از ما به گرمی استقبال کنند بهتره که ما 

هم به گرمی از مهمان هایی که در عید نوروز به منزل ما می آیند احوالپرسی 

کنیم تا حس خوبی از ما بگیرند.

پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: نحوه صحیح 

احوالپرسی

به شما دوست عزیزم پیشنهاد می کنم این مقاله را بخوانید و سعی کنید 

در منزل زمانی که تنها هستید اون رو برای خودتون تمرین کنید تا در زمان 

احوالپرسی ها بتونید به خوبی این کار رو انجام بدید.
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سواالت خیلی خصوصی نپرسیم

در آداب معاشرت عید دیدنی نوروز این یک نکته بسیار اساسی هست که 

ما نباید از مهمان ها و یا میزبان خودمون سواالت خیلی خصوصی بپرسیم.

سواالت خصوصی مثل:

    ماهی چقدر حقوق میگیری؟ ◄

    چرا تا االن بچه دار نشدی؟ دیر میشه ها  ◄

    چرا همین یک بچه؟  ◄

    چرا ازدواج نمی کنی؟ ◄

    چرا خونتون رو عوض نمی کنید؟ این چه محله ایه  ◄

    و … )از این سواالت ازتون پرسیده شد لطفا توی قسمت دیدگاه در  ◄

انتهای این مقاله بنویسید تا با دیگر دوستان به اشتراک گذاشته شه(

پرسیدن این سواالت نه نفعی به حال ما داره و نه نفعی به حال طرف مقابل 

و ممکنه که خیلی از افراد از این سواالت ناراحت هم بشند.

حاال یکی بچه دار نمیشه شما مگه دکتری یا مگه به ما مربوطه که سوال 

کنیم؟
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اینکه چرا ازدواج نمی کنید؟ چقدر حقوق می گیرید و … .

این مسائل کامال خصوصی هستند و ما حق اینکه سوال کنیم رو نداریم.

از طرفی هم خیلی از افراد دوست ندارند کسی از حریم خصوصی اونها 

اطالع داشته باشه.

مخصوصا افرادی که درونگرا هستند اصال و به هیچ عنوان تمایلی ندارند که 

مسائل خصوصی خودشون رو با دیگران مطرح کنند.

پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: درونگرایی 

چیست و خصوصیات افراد درونگرا

شاید پرسیدن آدرس منزل یا پرسیدن اینکه در کدام محل زندگی می کند 

برایش یک موضوع کامال خصوصی باشد اما یک شخص برونگرا آدرس 

کامل منزلشون رو هم برای همه بیان می کنه و این موضوع )یا هر موضوع 

دیگر که از نظر شخص برونگران شخصی تلقی میشه، برای فرد برونگرا یک 

موضوعی هست که به راحتی بیانش می کند.(

فراموش نکردن یکسری از بدیهیات آداب معاشرت

یکسری از بدیهیات آداب معاشرت هست که فقط به گوشه ای از اون اشاره 
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می کنم. چون می دانم شما دوست بزرگوار که در حال مطالعه این مقاله 

هستید، این موارد را رعایت می کنید.

استفاده نکردن از ادکلون های خیلی غلیظ ◄

بوی بد عرق نداشتن ◄

بوی بد جوراب ◄

نخوردن سیر یا پیاز در قبل از مهمانی ◄

مسواک زدن دندان ها ◄

خفه کردن خودمان با پذیرایی و غذا ◄

جدا نکردن پسته ها از آجیل  ◄

با صدای بلند صحبت کردن ◄

خود شیفتگی و تعریف از خودمان ◄

و … ◄

پیشنهادی می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: نکات آداب 

معاشرت
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به هر حال این موارد از بدیهیات آداب معاشرت در هر جمعی هست که می 

بایست رعایت بشه.

ساعات مناسب عید دیدنی نوروز

اگر می خواهید برای نهار یا شام به عید دیدنی نوروز بروید بهتر است که از 

قبل هماهنگ کنید و بدون هماهنگی به جایی نروید.

البته شاید هم قصد این رو نداشته باشید که در جایی نهار یا شام بمانید اما 

ساعتی که برای رفتن به مهمانی انتخاب می کنید ساعتی مناسب نباشد.

برای مثال ساعت ۱ ظهر تا ۳ ظهر به احتمال زیاد زمان صرف نهار است، 

پس بهتره که اگر قصد نداریم که برای نهار یا شام جایی برویم در این 

ساعات به منزل کسی نرویم تا موذب شوند.

برای صبح ها هم ممکنه که شما سحرخیز باشید اما آن طرف که می 

خواهید به منزلش بروید شب دیر خوابیده باشند و صبح دیر از خواب بلند 

بشند.

پس انتخاب ساعات اول صبح مثل ساعت ۸ تا ۱۰ اصال ساعت مناسبی برای 

عید دیدنی نیست.

و همینطور انتخاب ساعت ۲۰ تا ۲۳ هم برای عید دیدنی اصال گزینه مناسبی 

نیست.
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بنابراین حواستون به ساعت هایی که می خواهید بعنوان مهمان به منزل 

کسی بروید باشه.

موبایل ها غالف

پیشنهاد می کنم که در مهمانی های عید دیدنی نوروز موبایل های خودتان 

را غالف کنید و اصال بیرون نیاورید.

البته چک کردن لحظه ای پیامک یا جواب دادن به تلفن هایی که به ما 

میشه مسئله ای نداره. اما اینکه همش در طول مهمانی بخواهیم با موبایل 

ور بریم )فرقی هم نمی کنه بعنوان مهمان هستیم یا میزبان( اصال جلوه 

خوبی نداره.

پس سعی کنید استفاده از موبایل رو در زمان هایی که دور هم جمع شدیم 

کمتر کنیم و به صفر برسونیم و به جای اون از مهمانی که رفتیم و از صحبت 

کردن با دیگران لذت ببریم.

پیشاپیش سال خوبی رو براتون آرزو می کنم

 امیر مصطفی
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