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 شخصیت شناسی از روی حرکات دست

 

معموالً هیچکس به ما چگونه دست دادن را یاد نمی دهد و اگر کمی دقت کنید هر فردی بسته به  

دیگر بروز می دهد شخصیتی که در وجودش نهفته است احساسات خود را با دست دادن یا رفتارهای 

و همه افراد در موقعیت های مختلف به طور متفاوتی با یکدیگر دست می دهند،حتی این تفاوت ها 

در شغل ها و شخصیت های مختلف و وضعیت های روحی متفاوت قابل مشاهده است پس به راحتی 

فت که در موارد می توان از نحوه دست دادن و حرکات دست افراد نشانه هایی از شخصیت آنها را یا

.زیر این نشانه ها را بررسی می کنیم  

 

 
 

محکم دادن دست  

فردی که دستش را دراز کرده و سپس دستانش را به طریقی می چرخاند که دستش باال و کف 

دستش پایین قرار می گیرد، سعی در توفق و برتری جویی دارد. این نوع دست دادن اغلب اوقات در 

.لماتیک کاربرد داردموقعیت های سیاسی و دیپ  

 

نشانگر شور و اشتیاق و سلطه گری است. بی تردید میتوان فهمید چه : محکم بسیار دادن دست

.کسی اینجا فرمان میدهد  
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شل دادن دست  

فردی که تنها انگشتان دستش را دراز میکند و یا دستهایش مانند ماهی شل است، می گوید: مایل 

صمیمیت را دوست ندارم. همچنین نشانه ضعف، انقیاد و مطیع و تسلیم نیستم به من دست بزنید، من 

بودن نیز میباشد. هر گاه آقایی در یک موقعیت کاری از این دست دادن استفاده میکند امکان دارد 

.چنین برساند که قصد دارد مخفیانه اعمال نفوذ در موقعیت نماید  

 

دست دو هر با دادن دست  

ر برگرفتن و پوشاندن دستهای فشرده شده استفاده گردد، دست دادن هرگاه از دست چپ برای د

دستکش وار نامیده شده و راستی و صمیمیت زیاد را می رساند مانند یک در آغوش گرفتن کوچک 

.و ظریف  

انگشت حرکت  

ضربه آهسته، مضراب زدن و یا ریتم یکنواختی را با انگشتان نواختن، داللت بر بی تابی و ناشکیبایی 

رد. یک حرکت نمادین گریز میباشد. انگشتان عمل راه رفتن را گرچه بدن بی حرکت است انجام دا

.میدهند  

 

پنهان دستهای  

باشم. خصوصا در  این ژست مرموز و آب زیر کاهانه است. فرد میگوید: مایل به گفتگو با شما نمی

گرفتن دست و یا هر گونه  مورد دستهایی که عمیقا در جیب ها فرو شده باشد جایی که برای تماس و

.رابطه صمیمانه وجود نخواهد داشت  
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زانو روی به دستها  

وقتی کف دستها به طرف باال باشد، شخص گشاده رو و پذیرا می باشد. وقتی کف دستها پایین باشد 

.ممکن است پای فریبکاری و تعرض در میان باشد  

 

انگشتان کردن مناره  

را به هم فشرده و چانه و دهان را روی سر انگشتان قرار میدهد نشانگر هنگامی که فردی انگشتان خود 

تفکر عمیق است. مانند زمانی که شخص به امید شنیدن جواب می باشد. همچنین حایلی است برای 

.محافظت کردن از قفسه سینه، پایین صورت و دهان  

 

باز دست با شده پوشیده مشت  

وشد که آرام بماند. به اصطالح خود را کنترل کند.اما فرد در این حالت خشمگین است اما می ک

مراقب این فرد باشید چون امکان دارد هر موضوع کوچکی منجر به آن گردد که کنترلش را از دست 

.بدهد  

 

دست پرتاب  

شخصی که می خواهد عقایدش را به اجبار تحمیل کند ممکن است دستش را بطرف شنونده و جلو 

.شگرانه خفیفتر تنها از انگشتان استفاده میگرددپرتاب کند. درحالت پرخا  

 

سر پشت دستها کردن قالب  

این یک ژست متکبرانه میباشد. خصوصا زمانی که فرد به عقب تکیه داده باشد. او میگوید: من آنقدر 

.بر شما سلطه دارم که نیاز به دفاع کردن از خودم ندارم  

 



 معاونت دانشجویی وفرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان (  

        8911شهریور       81مرکز مشاوره امین               ویژه نامه شماره 

 

ازدواج حلقه با کردن بازی  

بودن و نشانگر آن است که مشکلی در ارتباط وجود دارد. خصوصا زمانی که فرد این عالمت عصبی 

.همزمان در مورد همسرش در حال صحبت کردن میباشد  

 

دستها بیقرار تکان  

این تالش بدن برای رهایی می باشد. هورمون آدرنالین در حال ترشح شدن است اما فرد نمی داند 

آستین پیراهن و یا جواهر آالت روی مچ به دیگران میگوید  چگونه رهایی یابد. کلنجار رفتن با سر

که: شما احتیاج به توجه دارید. در کافه این عمل جایز و مناسب است اما در جلسات کاری منحرف 

.کننده و موجب حواس پرتی میگردد   

در میان موها کشیدن دست  

میان موها می کشند. ناظری که قادر  وقتی افراد نمی دانند چه چیز باید بگویند اغلب اوقات دستشان را

است زبان بدن را متوجه شود آگاه است که فرد در مورد کاری که می خواهد انجام دهد و یا چیزی 

  .که میخواهد بگوید تردید دارد

 حضرت محمد )ص(:

وقتی مؤمنین با یکدیگر دست می دهند، خداوند نیز دست خود را دراز کرده و با آن کسی که محبت 

.                                                            القه ی شدیدتری نسبت به دوستش دارد دست می دهدو ع   

  

رحمت برای آنان نازل می کند  811هرگاه مؤمنین با یکدیگر دیدار کرده و دست می دهند، خداوند، 

.                     مؤمنش دارد رحمت نصیب فردی می شود که عالقه ی بیشتری نسبت به برادر 11که   

  


