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 پيشگفتار

  
ماننـد  هـا   ي بـراي پيشـخدمت  هدف من از افتتاح آموزشگاه

، توجـه بـه حفـظ و    ه اسـت كـه در گذشـته مرسـوم بـود    چيزي 
مـن برخـي   اردهاي قديمي در اين حيطه بـود.  بازگرداندن استاند

دانـم   ميرا مناسب  اصول قديمي در مورد رفتار و آداب معاشرت
كنم  مي تالش ت گاهي فراموش كنم، به همين خاطرممكن اس كه

برخي از اين  اگر بتوانم تا به نوبه خود آنها را حفظ نمايم. به نظرم
را به چند نفر آموزش دهم، آنها نيز ايـن مـوارد را بـه    ها  مهارت

هـاي   ترتيـب برخـي از سـبك    و به اين كنند مي افراد ديگر منتقل
  گردد.   مي بازي روزب به زندگي امكالسيك مطلو

ـ هـاي   بايد مهارتشايد از اين كه يك پيشخدمت  وط بـه  مرب
او فقط يك  ،به نظر شما اما را بداند، تعجب كنيد، زاده نجيبيك 

 يــك معمــوالًايــن تمــام مــاجرا نيســت.  ولــي خــدمتكار اســت؟
هـاي   وظيفه مراقبت از كودكان در خانه، اش دهيشخدمت و خانواپ

 هـاي  زادگـان و خـانواده   هده دارند. فرزندان نجيـب مجلل را به ع
 اوليـه عمـر خـود را در منـزل يـا آپارتمـان      هـاي   ثروتمند، سـال 

ــدمتكار ــپري  خ ــود س ــي مخصــوص خ ــذا  م ــا غ ــا آنه ــد. ب كنن



  چگونه يك آقاي باشخصيت و جذاب باشيد؟

 

 

6  

 طـور  بـه كنند و بسياري از كارها را  مي ند، تلويزيون تماشاخور مي
دهند. ايـن كودكـان    مي مشترك با پيشخدمت و خانواده او انجام

هايي  شوند و فقط آموزش مي روزي تبديل به صاحبان اين امالك
بينند براي يـادگيري رفتـار و مـنش     مي كه در مدارس خصوصي

فرزنـدانش، نقـش    كافي نيست. يك پيشخدمت به همراه، درست
  د.  به بهترين شكل ممكن دار زاده نجيبمهمي در پرورش يك 

توانم بگويم  مي برم، با افتخار مي سر ون كه در ميانسالي بهناك
نجيب ايـن سـرزمين   مردان باشخصيت و از اي  عده ها به سالكه 

خود را به ديگـران منتقـل   هاي  توانم مهارت مي وام  خدمت كرده
يك مرد باشخصيت و محترم كـه در  هاي  كنم. بسياري از ويژگي

 خـدمت خـود  هاي  را طي سالاست اين كتاب به آنها اشاره شده 
يـد كـه در دهـه    آ مـي  ام. براي مثال يادم هده كردهبه خوبي مشا

ام.  كرده طبع كار خوش اخالق و شوخ زاده نجيببراي يك  1950
آقـا، چـرا شـما هميشـه در جـواب يـك       «يك بار از او پرسـيدم  
كنيد و پـس از مـدتي نظـر خـود را      مي درخواست ابتدا مخالفت

خب، اگر ابتدا موافق : «او گفت». ؟نماييد مي تغيير داده و موافقت
 شـود و فكـر   مي ناراحتباشم و سپس مخالفت كنم، طرف مقابل 

و سـپس   ي هسـتم. امـا وقتـي اول مخالفـت    م ظالمكند من آد مي
 م خـوبي جلـوه  كنم، در نظر ديگـران آد  مي موافقت خود را اعالم

صحيح يك مرد باشخصيت و محترم است. او اين رفتار ». كنم! مي
گيـرد و پـس از اطمينـان از     مي ر كردن در نظرزماني را براي فك
  كند.  مي را بيان تصميم خود، آن
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فرهنگـي و   جـه بـه جوامـع چنـد    يكم، بـا تو  در قرن بيست و
رفتـار  هاي  در مورد روشهايي  سردرگميگيرانه،  سهلساختارهاي 

ايم كه  اقي ماندهبه وجود آمده است. هنوز چند نفر از ما ب مناسب
 كـه م هسـتي  مطمئنآوريم و  مي را به خاطر قديميهاي  اين سنت

ايـن   اطمينـان دارم يم كه فراموش نشوند. من توانيم كاري كن مي
خواهنـد ايـن راه را    مـي  مطلوبي براي كساني كههاي  روشكتاب 

  كند.  مي ارايه ،ادامه دهند
  

  جذابيك آقاي باشخصيت و هاي  ويژگي
  دارد.  اي  شخصيت برجسته  
كند.  نمي هرگز تأخير  
 متواضع است  .  
   .هميشه محتاط است  
   .رفتار بي عيب و نقصي دارد  
 گويد.  مي هميشه به خوبي سخن  
 پوشد.  مي هميشه لباس تميز و مرتب  
 داند را مياجتماعي هاي  مهارت  .  
   .به فكر ديگران است  
  كند. نمي تراشي مؤدب است و بهانهصريح و  

 1ريك فينك

  

                                                            
1 .Rick Fink .پيشخدمت انگليسي 
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 مقدمه

  

 مناسب رفتار اهميت   

 وقتي كودكي در خانواده ثروتمندي بـه دنيـا   ،در نسل گذشته
در  وشـد   مـي  تربيـت اي  آمد، از همان ابتدا طبق آداب ويـژه  مي

، ابتدا نحوه پرستار كودكاعتماد به نفس بااليي داشت.  بزرگسالي
قرار دادن روي ميز نحوه ، و چنگال قاشق صحيح در دست گرفتن

 . سپس نحوه لباس پوشيدنداد زش ميآمو  را غذا خوردن با آنو 
 رفتـار بـه آنهـا آمـوزش داده    چگـونگي  صحبت كردن و ، صحيح

لباس پوشيدن، قدم زدن  در ظريفهاي  شد. به تدريج مهارت مي
 هآهسته، صاف نگه داشتن بدن و جلو دادن سينه به آنها يـاد داد 

ي يـك مـرد   اين جوانان بـه خـوبي رفتارهـا   بدين ترتيب شد.  مي
  د. آموختن مي نجيب و محترم را

هنوز هـم  قابل اجرا است. شيوه تربيتي تا حدي نيز اين  اكنون
اي  به چنين رفتارهاي محترمانـه ثروتمند هاي  برخي از خانوادهدر 

تضـميني ، ديگر ثروتمنـد بـودن   البته امروزه. شود مي دادهاهميت 
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اي  كسي كه ناگهان جـايزه شايد نيست.  براي رفتارهاي محترمانه
ماننـد يـك    نتواند ،آورد مي شود و پول زيادي به دست مي برنده
چـرا   كـه  ايـن آقايان علت براي برخي  مثالً كند. رارفت زاده نجيب

اسـت.  بازكننـد، هنـوز نـامعلوم    ها  را براي خانم ماشين بايد درب
از آقايان  يكه در بسيار اي انهمؤدبو  چنين رفتارهاي محبت آميز

محترم وجود دارد، هيچ ارتباطي به ميـزان ثـروت و سـايز كيـف     
  پول آنها ندارد. 

مطلـع   ديگـران از تأثير رفتـار مطلـوب بـر     بسياري از آقايان
خواهيم رفتار كنـيم و بـه    مي كه طور آنتوانيم فقط  مي هستند. آيا

 خصـوص در  توانيم، بـه  نمي مسلماًوجهي نداشته باشيم؟ نه، بقيه ت
به آداب همه نسبت  نيست. اگر پذير امكانعمومي اين كار  اماكن

هـاي   در شـهرهاي پرجمعيـت، فرودگـاه    توجه باشند، اجتماعي بي
و جا رفتارهـاي نامناسـب    هادارات و ... هم دوستانه، شلوغ، روابط

به هم مـرتبط   ،رفتار همه ما مسلماًهرج و مرج حاكم خواهد شد. 
تواند كار كنـد. مـا بـه تنهـايي،      نمي كس بدون ديگران است. هيچ

اي مطلوب هرفتار. شويم مي ، تنها و غمگينكس بيتبديل به افراد 
در هـايي   رعايت آداب اجتماعي، تضميني است كه چنين اتفـاق و 

   جامعه نيافتد.

 اندازهاي تغيير  چشم  

تواند راه رسـيدن   مي و آداب و رسوم، آگاهي از رفتار مطلوب
بـراي  . به شخصيت جذاب و محتـرم را بـه آقايـان نشـان دهـد     

از نظـر  . است به اين هدف نياز به تجربه و دانش خاصي دستيابي
ساالنشان هسـتند، در شـرايط    مورد تحسين همما بهترين مردان، 
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ديگـران  و به خوبي بـا   تصميمات مناسب بگيرندتوانند  مي دشوار
ـ    داشـتن  تعامل داشته باشند.  مناسـب و   رااعتمـاد بـه نفـس، رفت

اين مردان است. آنهـا بـه معنـاي واقعـي     هاي  از ويژگي، مهرباني
انـداز   چشـم  هامروز، مسلماًنجيب و محترم هستند.  يمردان ،كلمه

جنسـيتي  هـاي   . نقـش كمـي متفـاوت اسـت   اجتماعي اين رفتارها 
ديگـر   ،ئل سياسـي و شـغلي  . مساي كرده استچشمگير اتتغيير

شوند. در حـال حاضـر    نمي مردانه محسوب منحصراًهايي  فعاليت
زنان بيش از مردان بـه دنبـال تحصـيالت عـالي هسـتند. حتـي       

. زنان ديگـر نيـاز   تغيير كرده است شقانه نيزدوستيابي و روابط عا
هـا بـا    چنداني به حمايت مالي مردان ندارنـد. زنـان در دانشـگاه   

ماننـد   شوند. زنان نيز مي پيروزگاهي و  پرداختهابت مردان به رق
هفته بـراي اسـتراحت   تعطيالت آخر  منتظردر محل كار  مردان،

خواهيد با توجـه بـه    مي اگر ام را به خاطر بسپاريد:هستند. اين پي
باشيد؛ بايد بدانيد كه  باشخصيت و جذابشرايط جديد يك مرد 

و  ؟چگونه صحبت كنيد كنيد؟ چگونه لباس بپوشيد؟چطور رفتار 
شما نياز بـه آمـوختن آداب    چگونه روابط دوستانه برقرار كنيد؟

  داريد.  پسنديدهمعاشرت 

 اعتماد به نفس   

 ،و نحوه انجام اين تغييـرات له يك مسأ ،يير در رفتارنياز به تغ
 كـه  ايـن عـالوه بـر   اب معاشـرت  دله ديگري است. رعايت آمسأ

. احساسي كـه  س نيز مرتبط استآموختني است، به اعتماد به نف
شـود.   مي با ديگران مشخص نمادر رفتار معموالًما به خود داريم 

اگر شما صادقانه باور داشته باشيد كه در شغل يـا بـازي فوتبـال    
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ماد بـه نفـس بـا مـدير خـود      توانيد با اعت مي شويد، پس مي موفق
بازي كنيـد. مـردم متوجـه ايـن     فوتبال يا در تيم  وكنيد صحبت 

  دهند.  مي ي به شماخوبزخورد شوند و با مياعتماد به نفس 
 با تمـرين  كه اينداريد، خبر خوش  ينيپاياعتماد به نفس اگر 

تغييـر افكـار و   را بـه دسـت آوريـد. شـايد      توانيـد آن  مـي  زياد
اگـر   يابي اسـت. دست قابلخودانگاره كمي برايتان دشوار باشد، اما 

كه عصبي نباش، شايد بيشتر  بگوييدبه خود  بي هستيد وآدم عص
ود تـي در رفتـار خـ   ييراخشمگين شويد. در عوض، بهتر اسـت تغ 

وقتـي احسـاس   . به هدف مورد نظر خـود برسـيد  كه  ايجاد كنيد
، نفس عميقي بكشـيد و آرام و شـمرده   كرديد ناراحتي و آشفتگي
ه چه رفتـاري  دانيد ك نميها  در مالقات با خانمصحبت كنيد. اگر 

كند تـا   مي بعدي اين كتاب به شما كمكهاي  ، فصلداشته باشيد
   آداب اجتماعي مطلوب را ياد بگيريد.

 يك مرد نجيبهاي  ويژگي دستيابي به   

به رفتار نجيبانه و محتـرم  دستيابي  مراحلخودباوري يكي از 
برخي رفتارها در قـديم  است، اما تنها راه آن نيست.  براي آقايان

مرسوم نبود تا پدرتان به شما بياموزد. در ايـن كتـاب رفتارهـاي    
  گردد. مي مطلوب كالسيك و مدرن در كنار هم برايتان بيان

كنند. اين  مي جدي و قاطع صحبت معموالًآقايان در كنار هم 
جنسيتي مردانه آنهـا دارد و  هاي  در واقع ريشه در نقشها  ويژگي

اما رفتـار ماننـد   كنند.  مي پيدا با اين كار اعتماد به نفس بيشتري
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 1نانـدرتال  و نجيب به معناي بازگشـت بـه دوره   يك مرد محترم
اخالقـي و  هـاي   بلكه منظـور تأكيـد بـر اسـتفاده از ارزش    نيست. 
بــر و » يــك مـرد واقعــي باشـيد  « يعنـي مردانـه اســت.   درسـت 
فزاييد. بهتر است رفتارهايي داشته باشيد كـه  اخود بيهاي  مهارت

يك مرد نجيب و  يادتان باشد كه افتخار كنيد.بتوانيد به خودتان 
يـك مـرد   هـاي   محترم رفتارهاي زنانه ندارد. بازگشت به ويژگي

مردانـه كالسـيك   هـاي   نجيب و محترم به معني پرورش ويژگـي 
  مثل مهرباني، تفكر، صبر و قابل اعتماد بودن است. 

كالسـيك  يـك مـرد   هـاي   ويژگي ،در تمام مطالب اين كتاب
در مورد آداب معاشرت و نكات ضروري  همچنينملموس است. 

 را نيـز  شـغلي هـاي   دسـتيابي بـه موفقيـت    جهـت تار مطلوب رف
 جمعـي از افـراد و همچنـين    در مقابل رانيآموزيد. نحوه سخن مي

طالعـاتي  جـا ا  شود. در اين مي ياننيز ببرگزاري يك شام عاشقانه 
و  صرف ناهـار كـاري   ،ر مورد نحوه رفتار محترمانه با يك خانمد

درست است كه پوشيدن كت شود.  مي بيان عالي مهماني مجردي
يـك آقـاي    كه اينكند. اما براي  شما را جذاب مي، و شلوار شيك

باشخصيت و محترم باشيد فقط به لباس و حساب بانكي خود اتكا 
قهوه خود را هرگز با تكار انعام بدهيد، به خدمنكنيد. يادتان باشد 

  .مي صحبت كنيداركشورهاي خارجي به آدر  قاشق ننوشيد و
   

                                                            
1 . neanderthalهاي اوليه : انسان 
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  يك مرد هاي ويژگي
 يـاد  زيـادي بـه مـا   هاي  تواند درس مي حتي شكست نيز :صبر  1

  دهد.  
 همراهي با ديگران موجـب كسـب احتـرام شـما     :گيري تصميم  2

  شود.   مي
  شود. مي اعتماد به نفسدانش موجب افزايش  :شايستگي  3
با ديگران همان رفتـاري را داشـته باشـيد كـه انتظـار       احترام:  4

  داريد با شما شود. 
به خودتان اطمينان داشته باشيد تا ديگران نيز  اعتماد به نفس:  5

  چنين اعتمادي به شما داشته باشند.
 خوش خلقي و خنده سرچشمه جواني است.   روحيه شاد داشتن:  6

از پيدا كـردن  تر  تن دوستان واقعي خيلي سختياف هوشمندي:  7
  دشمن است.  

  هرگز از شكست نترسيد.  شجاعت:  8
  گفتار و رفتارتان مطابق هم باشد.  صداقت:  9

  هميشه در رفتارتان سبك خودتان را داشته باشيد :ثبات  10

  



 

 

  
  
  
  

 

 بيرون رفتنآداب : 1فصل 

 
   آموزيد: مي در اين فصل

 گذاري مطلوب در اولين ديدارنحوه تأثير  

 ديگران   رفتار محترمانه بامربوط به مالقات و  نكات 

   نحوه تأثيرگذاري با سخنان كوتاه 

 نحوه تأثيرگذاري مطلوب هنگام صحبت در جمع 

  مناسب هنگام مكالمات تلفني يا اينترنتينحوه رفتار 
   

 تأثير اوليه   

يك مرد نجيـب و  هاي  رسد بخش بزرگي از ويژگي مي به نظر
آنها نيست. ويژگي  اين، تنها اما ، رفتار هوشمندانه او باشد.محترم

رفتار كنيـد.  باشخصيت كه چگونه مانند يك مرد  اول بايد بدانيد
هـاي   و مهـارت خوب اگر نحوه صحيح دست دادن، ژست گرفتن 

 گران قيمت هـم هاي  حتي با پوشيدن لباسمكالمه را بلد نباشيد، 
توانيد يك مرد جذاب باشيد. رفتار اجتماعي مطلـوب كمـك    نمي

زيادي در دسـتيابي شـما بـه چنـين شخصـيتي خواهـد داشـت.        
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شـما بـا ديگـران، كليـد     نحوه برقراري اولـين ارتبـاط پايـدار    
موفقيت در روابط است. در حقيقت، اولين اثر مطلوب بر ديگران، 

متأسـفانه  مهمترين گام براي ادامه ارتباط مناسب با آنهـا اسـت.   
رفتارتـان،  با شـما در مـورد   رويارويي همان دقايق اوليه مردم در 
. به همين دليل اولين تأثير نامطلوب در مصـاحبه  كنند مي قضاوت

ز ايـن كـه شـروع شـود بـه      ي يا روابط دوستانه، حتي قبـل ا شغل
شـوند، پـس از    مي افرادي كه با شما آشناشود.  مي شكست منجر

شناسند. اما لزومـي نـدارد كـه همـه      مي مدتي تا حدودي شما را
خود را به آنهـا نشـان دهيـد. بهتـر اسـت در اولـين       هاي  ويژگي

يد و تأثير مطلوبي با اعتماد به نفس، مهربان و جذاب باشمالقات 
  بر ديگران بگذاريد. 

 دست دادن   

مـردان  هاي  و محكم يكي از ويژگي قاطعانه نحوه دست دادن
ثير مهمي بـر  تأاست. در حقيقت دست دادن  باشخصيت و جذاب

 هاييركشـو . در گذارد مي حداقل در دنياي غرب بر جاي، ديگران
جايگزين دست دادن شده براي اداي احترام، مثل ژاپن، خَم شدن 

ن براي دسـت  مسلمااست. در هندوستان و بسياري از كشورهاي 
اين روزهـا در كشـورهايي    .كنند مي دادن از دست راست استفاده

كه دست دادن مرسوم است، بهتر است در مواجهه بـا آقايـان و   
كاري از دست دادن اسـتفاده  هاي  به خصوص در مالقاتها  خانم

  كرد.  
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  دادن صحيحنحوه دست 
 دست دهيـد نزديـك    با او خواهيد مي به اندازه كافي به فردي كه

    با او دست دهيد. د صاف و مستقيم و به راحتييبتوان تاشويد 
  كامل به سمت او دراز كرده و به چشمانش  طور بهدستان خود را

  نگاه كنيد. 
 كنيـد، دسـتانش را فشـرده و كـف      مـي  طور كه بـه او نگـاه   همان

  دستش را نيز لمس كنيد. 
 توانيد دستان خود را هنگام دست دادن بـاال   مي در صورت تمايل

ببريد، امـا بـيش از سـه بـار ايـن كـار را تكـرار نكنيـد.          پايينو 
يكديگر در اين هنگام، به مدت چنـد ثانيـه   هاي  نگهداشتن دست

  قابل قبول است و اشكالي ندارد.  
  د مقابـل داشـته باشـيد،    بـا فـر  دست دادن، تماس چشمي هنگام

  لبخند بزنيد و به او احترام بگذاريد. 
  

  انجام دادبايد نكارهايي كه هنگام دست دادن 
 ندهيد.  هنگام دست دادن، دست فرد مقابل را زياد از حد فشار

 را نشـان  پـايين و اعتماد بـه نفـس    اين كار نشانه قدرت نيست
  دهد.   مي
  ن است. اين كار ديگر، كشاندن دست فرد به سمت خودتااشتباه

گري است و ممكن است رابطه جديد شما را  نشان دهنده كنترل
  خدشه دار كند. 

 توانيد دست ديگر خـود   مي هنگام دست دادن با دوست قديمي
دهنده صميميت است.  يد كه نشانرا روي دست دوستتان بگذار

 كـامالً اين كار درست نيست. ايـن رفتـار    ،مالقاتاولين اما در 
  پذيرند.  نمي شخصي است و برخي افراد آن را


