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 یهمانیم و آداب  یهمانیچند ضرب المثل مربوط به م، میکن یرا بررس هابیآس نیا که نیاز ا قبل
 جالب باشد. دیکه شا میآورده ا تانیاز کتاب امثال و حکم دهخدا را برا

 خداست. بی. مهمان حب

 .آوردیخود را با خودش م ِی. مهمان، روز

 . مهمان هر که باشد، در خانه هرچه باشد.

 



 :میپردازیم یرانیا یهمانیم یهابیآس یبه بررس حال

 

 
 فاتیو تشر ییتجمل گرا

 است. از  شیبه شدت در حال افزا فاتیو تشر ییزمانه تجمل گرا نیدرا متاسفانه

 سفره. شیو غذا و آرا زبانیم شیمنزل گرفته تا لباس و آرا دمانیو چ ونیدکوراس

 عمده دارند: بیآس نیتجمالت چند نیا

 .است زبانیم یخستگ ب،یآس نیاول 

  .زندیم بیرا فراهم کند به ذهن و بدن و اعصابش آس فاتیتشر نیا نکهیا یبرا زبانیم

 استفاده  زبانیاز حضور م توانندینم هاهمانیو هم م بردیلذت نم یهم خودش از مهمان پس

 را ببرند. الزم

 

 .تجمالت هاست نیحاصل از ا یهانهیهز ب،یآس نیدوم

 اما  د،یکالن برآ یهانهینداشته باشد و از پس هز یمشکل مال زبانیاگرچه ممکن است م 

 دچار مشکل  یرا نداشته و در پس دادن مهمان ییتوانا نیغالب موارد، طرف مقابل ا در



 شد. خواهد

 

 .شدن فضاست یو رسم نیسنگ ب،یآس نیسوم 

 اد افر نیب یو رسم نیسنگ یاز اندازه باشد، ناخواسته جو شیب فاتیتجمالت و تشر یوقت 

 خواهد رفت. نیاز ب یشده و حس آرامش و دوست جادیا

 

 م؟یما عاشق تجمالت هست چرا

 

 
 

 به متفاوت و تک بودن لیم-

 و احترام گذاشتن به مهمان ینواز مهمان-

 یو آشپز یدادن هنر کدبانوگر نشان-



 خود به مهمان ییو جلب توجه و نشان دادن دارا ییخودنما-

 زبانیم یو معنو یماد یهاها و نقصکمبود رفع-

 از مهمان ازیامت گرفتن-

 

 

 ست؟یحل چ راه

 

 ییرایدر پذ ی. سادگ۱

 .دیکن کیدادن شر یمهمان ندی. از مهمان کمک خواسته و او را در فرآ۲

 .زبانیقدم شدن مهمان در امر کمک کردن به م شی. پ۳

 یاسیس یهابحث. ۴

  دهیکش هایو تورم جامعه به مهمان هایکردن از گران تیو شکا یاسیس یهابحث رایاخ"

 شروع به بحث  شوندیهم جمع م شده که تا چند نفر دور ی. متاسفانه زمانه طوراست

 و مشکالت جامعه کرده و در آخر هم معموال فضا  هایکردن از سخت تیو شکا کردن

 ها بحث نیاز ا دیاالمکان با یخواهد شد. پس حت دهیشده و چه بسا به مشاجره هم کش متشنج

 "کرد. زیو دوستانه پره یخانوادگ یهایمهمان در

 

 و ... ونیزیو تلو لیموبا یگوش. ۵



 
 به  یاحترام یب یعادات و به نوع نیاز بدتر یدر مهمان لیموبا یدست گرفتن گوش در"

 "مهمان هاست. گریو د صاحبخانه

 

 یچشم هم و چشم و رقابت. ۶

 خواهد  تربایما ز یهایمهمان م،یرا هم رفع کن بیآس نیا یادلیو در یبا سادگ میاگر بتوان" 

 ".شد

 

 . غذا۷

 تا  دیو اجازه ده دیآن را جمع نکن عیو سر دهیعجله و بدون شتاب سفره غذا را چ بدون

 دیخوش سرو کن یو رو ییرو گشادهبا آرامش خاطر غذا را صرف کنند. غذا را با  هامهمان

 

 یتیشخص یها. تفاوت۸

 با او دارند به گفتگو  یمشابه یتیشخص پیکه ت یهر کس با کسان هایهمانیاست در م بهتر



 .بپردازد

 

 . تعارف۹

 نخواهد داشت. پس  هایجز بر هم زدن روابط دوستانه در مهمان یزیدر تعارف چ افراط

 دیتعارف کردن را به حداقل برسان همانیو چه به عنوان م زبانیچه به عنوان م دیکن یسع

 

 


