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ОҚЫРМАН НАЗАРЫНА
Мұсылмандар кездескенде қал-жағдай
сұрамастан бұрын сәлемдесуі әдептілік
міндет болып саналады. Сәлеміне қарап
адамның кім екенін байқауға болады.
Амандасу – әр халық мәдениетінің қайнар
бұлағы десек, артық айтқандық емес. Әр
елдің әдет-ғұрпы мен тұрмыс-тіршілігіне,
салт-дәстүріне
байланысты
сәлесдесу
түрлері де ӛзгеше болып келеді. Халық
арасында «Сәлемің түзу болсын» деген сӛз
текке айтылмаған. «Әр елдің салты басқа,
иттері қара қасқа» дегендей, әлем елдерінде
сәлемдесу рәсімдері әртүрлі. Кейбір елдер
әдеттегі қол алысумен қатар, үлкен
сәлемдесу салтанатын ӛткізеді.
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емес, болашағына дұрыс жол салу, білім,
парасат деңгейін кӛрсету деп айтуға толық
негіз
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«СӘЛЕМ – СӚЗДІҢ АНАСЫ»

Ӛз еліміздің дәстүрі бойынша жасы
кіші үлкенге бірінші болып, таныс немесе
бейтаныстығына қарамай амандасу міндет
болып саналады. Еліміздің амандық салты
ер азаматтар арасында алдымен егде
адамға
қос
қол
ұсынып
«Ассалаумағалейкҥм!»
деген
сӛзбен
басталған,
сәлем
алушы
«Уағалейкҥмассалам!» деп оң қолын
ұсынады. Ислам дінінде де сәлемдесу
әдептіліктің белгісі екендігі айтылып,
қасиетті Құран Кәрімде: «Егер сіздерге
біреу амандасса, сәлемін одан да асыра
не дәл солай қабыл алыңыздар», –
делінген,
себебі,
амандасу
ӛзара
сыпайылық пен татулыққа, мәдениеттілік
пен парасаттылыққа апарар жол емес пе?!
Тағы бір айта кетерлік жайт, қазақ
келіншектері ата-енелеріне, қайнағалары
мен абысындарына ерекше ілтипатпен,
кішіпейілдікпен сыпайы түрде иіліп сәлем
берген. Ал үлкендер жағы болса,
«Айналайын, жамандық кӛрме!», «Ҥбірлішҥбірлі бол!», «Кӛп жаса, балам!» деп жылы

лебіздерін білдіріп, баталарын берген.

Ресейде бірінші болып ер адам қол ұсынады,
қол алысып амандасу – адамгершіліктің негізгі
белгісі екені белгілі.
Қол алысу мен қол қысысу – ол сӛзсіз
манайына ӛте кӛп әңгімелесуші жинайтын
ежелгі қимыл боп табылады. Қол алысуға
қарап талай нәрсені анғаруға болады екен. Қол
алысудың
ұзақтығына
қарап
қарымқатынастың жылылығын сезуге болады,
жақын достар, бірін-бірі кӛп кӛрмеген достар
бір қолмен емес, екі қолмен амандасқан. Орыс
дәстүрі бойынша жасы үлкен жасы кішімен
бірінші болып амандасады. Амандасқанда
міндетті түрде «жалңқолмен» амандасу біздің
заманымызға дейн қалыптасқан.
«Жалаңқолмен» амандасу сенімді білдіреді.
Қол алысудың тағы бір түрі – алақанмен емес
қолдың буынын жанап ӛту.

Жаңа Зеландияға сапар шеккен жандар
маори халқының «хонги» сәлемдесу рәсіміне
куә болады. Бұл сәлемдесудің сан ғасырлық
тарихы
бар.
Бір-бірін
кӛрген
жандарсәлемдескен
кезде
мұрындарын
тигізіп амандасады. Мұрынмен үйкелісу
арқылы олар»ха» рәсімін жүргізеді. «Ха»
рәсімі тәңірге құлшылық ету. Жаңа
Зеландияға келген кез келген жан ұлысына
және жынысына қарамастан, сәлемдескен
кезде мұрнымен үйкелсу керек. Бұл заңға
тіпті Уильям ханзаданың ӛзі бағынған.

Кенияға сапар шеккен жандар масай
тайпасын кездестіреді. Масай тайпасының
халқы бір-бірін кӛргенде, билей бастайды. Би
арқылы
олар
бір-бірімен
амандасады.
Сәлемдесу биі «адаму» деп аталады, яғни
«секіру биі». Билеген кезде шеңбер жасап,
ырғалып, секіре бастайды.

Гренландия
сияқты
арктикалық
аймақтардағы эскимостар не инуиттердің
«куник» деп аталатын сәлемдесу рәсімдері
бар. Бұл дәстүр отбасы мүшелері мен ғашық
жандар
арасында
кеңінен
таралған.
Жүздескен жандардың бірі мұрнының ұшы
мен жоғары ерін екінші жанның қолына я
бетін тигізіп, терең дем алады.

Кӛптеген елдерде тіл шығару әдепсіздік
болып танылса, кейбір елдерде тілін
шығарған жазаға тартылады. Тіл шығару
тибет халқына жат емес, себебі, олар бірбірін кӛргенде, тілдерін шығарады. Бұл рәсім
9-ғасырда бастау алған. Сол замандағы Тибет
елінің кӛсемі Ландарманың тілі қара болған
деседі. Тибет халқы ӛзгелерге ӛздерінің
жауыз емес екендерін кӛрсету мақсатында,
бір-бірін кӛрген кезде тілдерін шығара
бастайды. Бұл дәстүр ӛз жалғасын әлі күнге
дейін табуда.

Тувалу еліндегі дәстүрлі сәлемдесу
дәстүрі ӛте қызық. Полинезияда орналасқан
арал мемлекетіне саяхат жасаған жандар
жергілікті халықпен жақындасу әрекетіне
дайын болуы керек. Бір-бірін кӛрген бойда
екі жан бір-бірінің беттеріне жақындап, терең
дем алады.

Бейтаныс
жанды
үйіне
қонаққа
шақырған кезде монғолдар оған «хада» деп
аталатын жібек не мақтаматалы жолақ береді.
Әдетте, оның түсі ақ. Кейде кӛк немесе
жасыл түсті болады. Хада ұсынылған кезде
келген қонақ оны екі қолмен алып, басты
изеуі тиіс. Хада ұсыну мен алу рәсімі – үлкен
құрметтің белгісі.

Жапон халқы сәлемдесу рәсіміне аса
мән береді. Бір-бірін кӛрген кезде олар иіледі.
Жастар ӛзара бастарын изеп амандасады. Ал
татаиде тізерлеп отырып, жерге қарай иілу
керек.

Қытай халқының дәстүрлі сәлемдесуі
«коутоу» деп аталады. Сәлемдескен кезде
қолдарды
бүгіп,
иілу
қажет.
Әйел
азаматтардың сәлемдесу рәсімі «ваньфу» деп
аталады. Олар қолдарын біріктіріп, оны
денесінің бойымен тӛмен қарай сырғытады.
«Коутоу» дәстүрі аңызға айналған
Хуан-ди патшаның билік еткен тұсында
бастау алған еді. Сол заманда бұл дәстүр
патшалармен амандасқан кезде және неке
қию, үйлену сияқты салттарда қолданылған.

Тай елінің амандасу рәсімі «вай» деп
аталады.
Бір-бірлерін
кӛрген
жандар
алақандарын біріктіріп, бастарына қояды.

Филиппин елінде сәлемдесу рәсімі жас
ерекшеліктерге
байланысты
әр
қилы.
Мысалы, жас жігіт үлкен кісіні кӛрген кезде
ол басын изеп, оң қолымен үлкен кісінің оң
қолын ұстайды. Кейін саусағының ұшын
оның маңдайына тигізеді де «мано по» деп
айтады. «Мано» - қол, «по» - құрмет деген
мағына береді.

ТӘЖІКСТАНДА отағасы келген
қонақтың қолын екі қолымен қысады.
ИРАНДЫҚТАР бір-бірінің қолын алып
болғаннан кейін, оң қолдарын жүрек
тұсына қояды.
КОНГОДА кӛрісіп қалған адамдар қол
беріседі де, түйіскен жерді үрлей
бастайды.
АФРИКАЛЫҚ масай тайпасында
амандаспас бұрын қолдарына түкіріп
алады.
ОРТАЛЫҚ ШЫҒЫСТА қолдарын кеуде
тұсқа жинап (оң қол сол қолдың үстіне
қойылады), бастарын тӛмен түсіреді.
ЗАМБЕЗИЯДА отыра қалып, қол
шапалақтайды.
АУСТРАЛИЯНЫҢ жергілікті
тұрғындары билеп қарсы алады.
Ал сізге қалай сәлемдескен ұнайды?
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