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  ًاهسدی ٍ  عرٍسی لباس اًتخاب در ًکات تریي ههن

 ٕٞشاٜ وٙیذ تٗ ثٝ ػشٚسی ثشای خٛاٞیذ ٔی وٝ سا صیشی ِجبس ٚ وفص ثبیذ حتٕب سٚیذ ٔی ػشٚس ِجبس پشٚ یب ٚ خشیذ ثشای وٝ سٚصی ثبضیذ داضتٝ تٛجٝ

 یب ٚ ٌطبدی ٚ تٍٙی ٚ داسد تبٖ وفص ی پبضٙٝ ی ا٘ذاصٜ ثٝ ثستٍی دأٗ لذ ی ا٘ذاصٜ وٝ چشا وٙیذ پشٚ ٞب آٖ ثب سا تبٖ ػشٚس ِجبس ٚ ثبضیذ داضتٝ

 ثشای سإٞٙب ثٟتشیٗ وٝ ثبضیذ داضتٝ تٛجٝ ػشٚس ِجبس سفبسش یب خشیذ ٍٞٙبْ .داسد صیشتبٖ ِجبس ثٝ ثستٍی ٘یض تبٖ ِجبس ی تٙٝ ثبال ضذٖ فشْ خٛش

 ثخٛاٞیذ اٚ اص ٚ ثٍیشیذ وٕه ٘یض ٔبٞش خیبط یه اص تٛا٘یذ ٔی وبس ایٗ ثشای.  است ا٘ذأتبٖ ضؼف ٚ لٛت ٘مبط ٌشفتٗ ٘ظش دس آَ ایذٜ ِجبس ا٘تخبة

 سٚص سٝ دٚ سا تبٖ ِجبس ٞستیذ ٔججٛس ثبضیذ وشدٜ تٟیٝ جّٛتش ٞفتٝ چٙذ سا ػشٚس ِجبس است ٕٔىٗ وٝ جبیی آٖ اص. ثٍزاسد اختیبستبٖ دس ا س تجشثیبتص

 ٘یٓ اٌش. وٙیذ پیذا ٔغٕئٗ خطىطٛیی یه یب ثسپبسیذ تبٖ ِجبس ٔضٖٚ ثٝ سا وبس ایٗ تٛا٘یذ ٔی.  ضٛد ثبص ٞبیص چشٚن تب ثذٞیذ ثخبس یه ػشٚسی اص لجُ

 دس تٛاصٖ تشتیت ثذیٗ تب ٞستٙذ ثبالتش ٞب آٖ وٕش خظ وٝ دٞیذ سفبسش سا ٞبیی ٔذَ تٛا٘یذ ٔی است تبٖ پبئیٗ ی تٙٝ ٘یٓ اص تش ثّٙذ ضٕب ثبالیی ی تٙٝ

 . وٙیذ ٘ضدیه ضٙی سبػت فشْ ثٝ سا تبٖ ا٘ذاْ تشتیت ثذیٗ ٚ ضٛد ایجبد تبٖ تٙٝ ٘یٓ دٚ

 

 اص یىی ػشٚس ِجبس ا٘تخبة ضٛد ٔی ا٘جبْ سشیؼتش ٚ تش ٔٙبست ا٘تخبة ٚ است ثٟتش ثبضذ تش وٓ وٙٙذ ٔی ٕٞشاٞی سا ػشٚس وٝ افشادی تؼذاد چٝ ٞش

 ٘ظشات اص است ثٟتش وٝ ایٗ خیبَ ثٝ ٌبٞی ٚ ٞستٙذ حسبس خیّی آٖ سٚی ٞب خب٘ٓ ػشٚس اغّت وٝ است ػشٚسی جطٗ ثٝ ٔشثٛط خشیذٞبی ٟٕٔتشیٗ

 ثٟتش وٝ حبِی دس ثش٘ذ ٔی ٕٞشاٜ سا فبٔیُ افشاد ٚ دٚستبٖ اص صیبدی تؼذاد ػشٚسی ِجبس خشیذ سٚص ضٛ٘ذ ٔٙذ ثٟشٜ ػشٚس ِجبس خشیذ ٍٞٙبْ دس ٔختّف

 .ضذ خٛاٞیذ سشدسٌٓ ٔختّف ٞبی سّیمٝ ٚ ٘ظشات ٔیبٖ دس ایٙػٛست غیش دس. ثجشیذ خٛد ٕٞشاٜ سا دٚ٘فش فمظ است

 

 ثٟتش تٛس اص ِجبسی چٙیٗ ثشای ٔؼٕٛال وٝ دٞیذ ٘طبٖ ثبسیه سا وٕشتبٖ ثضسي ی وشدٜ پف دأٗ یه سفبسش ثب تٛا٘یذ ٔی است وٓ وٕشتبٖ ٌٛدی اٌش

...  ٚ ثٙفص ، تیشٜ آثی ، تیشٜ سشخبثی ٔثُ تش تیشٜ ٞبی سً٘ اص تٛا٘یذ ٔی ٞستیذ چبق ٚ داسیذ ٘بٔضدی ِجبس سفبسش لػذ اٌش .ثٍیشیذ ثٟشٜ تٛا٘یذ ٔی

 دیٍش پیطٟٙبد یه. است تش ٔٙبست الغش یب ٚ ا٘ذاْ خٛش ٞبی خب٘ٓ ثشای...  ٚ یبسی ، ِیٕٛیی ، سٚضٗ غٛستی ، وشْ ٔثُ سٚضٗ ٞبی سً٘. وٙیذ استفبدٜ

 ثشای داس٘ذ ٔحٛ ٚ سیض ٞبی عشح وٝ ٞبیی پبسچٝ. ثبضذ داضتٝ آٖ دس ػٕٛدی ٞبی ثشش وٝ وٙٙذ ا٘تخبة سا ٞبیی ِجبس وٝ است ایٗ چبق ٞبی خب٘ٓ ثشای

 تبٖ تٙٝ ثبال اص تبٖ تٙٝ پبییٗ اٌش وٝ ثبضیذ داضتٝ تٛجٝ.  ٞستٙذ ٔٙبست ا٘ذاْ خٛش ٚ الغش ٞبی خب٘ٓ ثشای دسضت عشح ثب ٞبی پبسچٝ ٚ چبق ٞبی خب٘ٓ

 .وٙیذ پٛضی چطٓ ٔبٞی ٞبی ٔذَ ،اص داسیذ سبیض اختالف ٞب آٖ دس ػجبستی ثٝ یب است تش ثضسي



 نکات مهم در انتخاب لباس عروس

 No.com-www.Andisheh+      منبع : 59 515 95 25 905گرد آوری : بخش فنی مهندسی و هنری اندیشه نو     ویرایش : سرکار خانم ناصر     تنظیم : مهندس نصیری         صفحه  |2

 
 
 
 
 

 

 اثشیطٓ سبتٗ ٔثُ ٘شْ ٚ ثبفت سیض ثسیبس ٞبی پبسچٝ یب حشیش جٙس اص است ثٟتش وٝ ثّٙذ تٙٝ ثبال ٞبی ِجبس اص تٛا٘ٙذ ٔی ثّٙذ لذ ٚ چبق ٞبی خب٘ٓ ػشٚس

 ٘یض ضبٖ ا٘ذاْ ٚ داس٘ذ ثّٙذ لذ وٝ ٞبیی خب٘ٓ ػشٚس .وٙٙذ استفبدٜ سٚضٗ ٞبی ٌُ ثٝ ٌّی دستٝ ٚ ٔتٛسظ ٞبی تٛس ، ثبضذ ظشیف ٌیپٛسٞبی ٚ دا٘تُ یب ٚ

 ٞبی ثبالتٙٝ ثب ٞبیی ِجبس ثب تٛا٘ٙذ ٔی ٘یض ٚ وٙٙذ ا٘تخبة ثبضذ اسٌب٘ضا یب تٛس تٛا٘ذ ٔی آٖ جٙس وٝ سا پف ٚ پشچیٗ ٞبی دأٗ است ثٟتش است ثبسیه

 ا٘تخبة ، ا٘ذ ضذٜ تضئیٗ پٟٗ سبتٗ ٞبی سٚثبٖ ٚ  تٛس ثب وٝ ٌشد ٌّی دستٝ ، وٛتبٜ ٚ چیٗ پش ثسیبس سش تٛس ، ثّٙذ دستىص ، سیض ٞبی دساپٝ ٚ چسجبٖ

 .وٙیذ استفبدٜ ٘بٔتمبسٖ ی یمٝ ٞبی ٔذَ اص تٛا٘یذ ٔی ضٛ٘ذ دادٜ ٘طبٖ تش وٛچه تبٖ ٞبی ضب٘ٝ خٛاٞیذ ٔی اٌش. وٙٙذ وبُٔ سا خٛد

 

 خشیذٖ.  است تٛٔبٖ ٞضاس یىػذ ِجبس ی اجبسٜ ٚ خشیذ لیٕت تفبٚت ٔؼَٕٛ عٛس ثٝ وٝ ثذا٘یذ ثبیذ ، داسیذ سا ػشٚس ِجبس ی اجبسٜ لػذ وٝ غٛستی دس

 ٔذَ دس دٞٙذ وشایٝ ٘یض دیٍشی ضخع ثٝ سا ضٕب پسٙذ ٔٛسد ِجبس ثتٛا٘ٙذ وٝ آٖ ثشای ٞب ٔضٖٚ اص ثؼضی صیشا ، داسد تشی وٓ اضغشاة ػشٚس ِجبس

 تحٛیُ سا ِجبس ػشٚسی فشدای غجح ٔججٛسیذ ضٕٙب.  ثیبیذ دس جٛس ٞٓ دیٍش افشاد سبیض ثب تب وٙٙذ ٔی ثٙذی سا ِجبس پطت ٔثال ٚ ثش٘ذ ٔی دست ِجبس

 ٚ ثّٙذ تٛس ثب ، است پبییٗ تب ثبال اص تشن ِجبس ، چبق ٚ وٛتبٜ لذ ٞبی ػشٚس ثشای ا٘تخبة ثٟتشیٗ.  خٛاٞذ ٔی حٛغّٝ ٚ ٚلت ٘یض وبس ایٗ وٝ دٞیذ ٔضٖٚ

 ٚ عجمٝ سٝ ٚ ثّٙذ سش تٛس ، ػٕٛدی ٞبی ثشش ٚ ثّٙذ ی د٘جبِٝ ثب داس یمٝ ٞبی ِجبس تشجیحب ٞستٙذ ثبسیه ٚ داس٘ذ وٛتبٞی لذ وٝ ٞبیی خب٘ٓ.  ثّٙذ تبج

 ِجبس ػشٚسی ٔشاسٓ اص لجُ سٚص چٟبس تب ٞفتٝ یه وٝ ثخٛاٞیذ تبٖ خیبط اص ػشٚس ِجبس سفبسش ٍٞٙبْ .است تش ٔٙبست ضبٖ ثشای آثطبسی ٌُ دستٝ

 اص تٛا٘یذ ٔی چٙیٗ ٞٓ ٚ وٙیذ ثشعشف فشغت ایٗ دس سا آٖ ثتٛا٘یذ داضت ٚجٛد تبٖ ِجبس اص ای ٌٛضٝ دس ایشادی اٌش تشتیت ثذیٗ تب دٞذ تحٛیُ سا تبٖ

 ٘جبضذ ٞٓ ٘بساحت حذالُ ٘یست ساحتی ِجبس اٌش یب ثبضیذ ساحت تبٖ ػشٚس ِجبس دس است ثٟتش. وٙیذ پیطٍیشی ٞب خیبط احتٕبِی ثذلِٛی اص عشیك ایٗ

 آٖ دس ٚ وشد خٛاٞذ تًٙ ضٕب ثٝ سا ػشغٝ ٞٓ ٚ ضذ خٛاٞذ تبٖ ٌشْ ٞٓ صیشا وٙیذ پشٞیض ضٛد ٔی تبٖ ٘بساحتی ثبػث وٝ ضخیٓ ٞبی ٌٗ پٛضیذٖ اص. 

 تب ثٍزاسیذ فٙش ػشٚسی ِجبس دس تبٖ دادٖ ٘طبٖ تش الغش ثشای است ثٟتش. وشد خٛاٞیذ سٍٙیٙی ٚ خفٍی احسبس دلبیمی اص ثؼذ ػشٚسی حجیٓ ِجبس

 .وٙیذ استفبدٜ ظشیف ٞبی ٌٗ اص یب ٚ ثبضیذ ٘ذاضتٝ ٌٗ ثٝ ٘یبصی
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 سفیذ سً٘ ثب ٞبیی ِجبس چٙیٗ ٞٓ.  آیذ ٔی تش ثیص داس٘ذ سٍ٘ی وٓ ٚ سٚضٗ پٛست وٝ ٞبیی ػشٚس ثٝ داس٘ذ ٔبت سفیذ سً٘ وٝ ٞبیی ػشٚس ِجبس

 اصدٚاج تبثستبٖ دس اٌش.  ثذٞیذ ػشٚس ِجبس سفبسش ثؼذ ٚ وٙیذ تٛجٝ تبٖ اصدٚاج فػُ ثٝ. است تش ٔٙبست داس٘ذ ای تیشٜ پٛست وٝ افشادی ثشای ثشاق

 یه فىش ثٝ حتٕب وٙیذ ٔی اصدٚاج صٔستبٖ دس ٞٓ اٌش.  ضٛد تبٖ وشدٖ ػشق ثبػث وٝ ثبضذ جٙسی اص یب ٚ ثبضذ ٔتؼذد تبٖ ِجبس ٞبی الیٝ ٘جبیذ وٙیذ ٔی

 .ثبضیذ تبٖ ِجبس سٚی ثشای ٌشْ وت یب ضبَ ، طاوت

 عرٍس لباس چٌذیي بیي از اًتخاب

 ثٝ پبسخ ثشای دلیمی ػذد ٚالؼب وٝ است حبِی دس ایٗ وٙٙذ؟ أتحبٖ سا ِجبس چٙذ حذالُ ثبیذ ػشٚس ِجبس ا٘تخبة ثشای پشسٙذ ٔی ٞب ػشٚس اص ثشخی

 ػشٚس اص ثؼضی !خیش؟ یب است ٔٙبست ضٕب ثشای چیضی چٝ وٝ دا٘یذ ٔی آیب وٝ ایٗ ٚ داسد ثستٍی ضٕب ضخػیت ثٝ دلیمبً ایٗ. ٘ذاسد ٚجٛد پشسص ایٗ

 سا خٛد دِخٛاٜ ِجبس تب ثپٛضٙذ سا ِجبس ٞب01 حذالُ ثبیذ ثؼضی وٝ حبِی دس یبثٙذ ٔی سا خٛد ٘ظش ٔٛسد ِجبس وشدٖ، أتحبٖ ثبس دٚ اص ثؼذ سبدٌی ثٝ ٞب

 ِجبس ایٗ آٞب " ثٍٛییذ وٝ ایٗ أىبٖ ٚ ضٛیذ ٔی خستٝ ثیطتش وٙیذ، أتحبٖ سا ِجبس ثیطتشی تؼذاد چٝ ٞش وٝ ثبضیذ داضتٝ یبد ثٝ فمظ. وٙٙذ ا٘تخبة

 .ضٛد ٔی تش وٓ "است ٔٗ دِخٛاٜ

 ًکٌیذ  اهتحاى را گراى های عرٍس لباس

 ِجبس تٛاٖ ٔی ثٛدجٝ ٔمذاس ٞش ثشای وٝ ثذا٘یذ ثبیذ دسضٕٗ. وٙیذ ٔی ٘فس ثٝ اػتٕبد ٚ ساحتی احسبس آٖ دس وٝ است ِجبسی ضٕب ٔٙبست ِجبس 

 دسثبسٜ. داس٘ذ سا ضٕب ثٛدجٝ ثب ٔٙبست ٞبیی ِجبس وٝ ثشٚیذ ٞبیی ٔغبصٜ ثٝ وٝ است ایٗ تٛغیٝ اِٚیٗ. ثبضذ ٔٙبست ضٕب ثشای وٝ یبفت سا صیجبیی ػشٚس

 وٝ ٞبیی ِجبس پٛضیذٖ اص وٝ ثٍٛیٓ ثبیذ آخش دس ٚ ثذٞذ ٘طبٖ ضٕب ثٝ سا تبٖ ثٛدجٝ ثب ٔتٙبست ٞبیی ِجبس تب وٙیذ غحجت ٔضٖٚ ٔطبٚس ثب خٛد ثٛدجٝ

 .ثیبیذ سٚ ٚ سً٘ ثی ٚ صضت ٘ظشتبٖ ثٝ است ٔٙبست ضٕب ثشای وٝ دیٍش ٞبی ِجبس ٕٞٝ وٝ ضٛد ٔی ثبػث وبس ایٗ. ثپشٞیضیذ است ضٕب ثٛدجٝ اص تش ٌشاٖ

 عرٍس لباس از ًگهذاری

 ٚ وٙیذ آٚیضاٖ سمف اص یب ٚ ثیبٚیضیذ دیٛاس ثٝ ػٕٛدی حبِت دس سا آٖ ثبیذ. داسد لشاس حبِت ثٟتشیٗ دس ضٕب ِجبس وٝ ثبضیذ داضتٝ اعٕیٙبٖ ثبیذ ضٕب

 ػشٚس دستی ویف دس وٛچه سٛصٖ ٚ ٘خ یه. وٙذ ٕ٘ی وثیف سا ِجبستبٖ ٌُ، دستٝ وٝ ضٛیذ ٔغٕئٗ چٙیٗ ٞٓ. ٘طٛد داس ِىٝ وٝ ثبضیذ ٔٛاظت

 دس ٞشٌض.  وٙیذ تشٔیٓ سا آٖ ثتٛا٘یذ آٖ اص ای دوٕٝ افتبدٖ یب ٚ ِجبس دیذٖ آسیت غٛست دس تب ثسپبسیذ ٔبدستبٖ یب خٛاٞش ثٝ یب ثبضیذ داضتٝ ٕٞشاٞتبٖ

 .٘ض٘یذ ٔستمیٕبًػغش ِجبستبٖ سٚی ثش یب ٚ ٘ىٙیذ استفبدٜ دستی غٛست ثٝ ثذٖ وٙٙذٜ ثش٘ضٜ ٔٛاد اص ػشٚسی، سٚص

 کلیذی ًکته یک

 اسائٝ خٛد اص خٛاٞیذ ٔی وٝ تػٛیشی ٚ ضٕب ضخػیت ٘طبٍ٘ش وٝ ِجبسی ثپٛضیذ، سا دِخٛاٞتبٖ ِجبس سٚیذ، ٔی ػشٚس ِجبس ا٘تخبة ثشای وٝ سٚصی

 ثٝ سا ػشٚس ِجبس .وٙذ وٕه ػشٚس ِجبس ثٟتش ا٘تخبة دس ضٕب ثٝ ضٕب، پٛضیذٖ ِجبس ٔذَ دیذٖ ثب تٛا٘ذ ٔی ٔضٖٚ ٔطبٚس تشتیت ایٗ ثٝ. ثبضذ ثذٞیذ،
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 سٚش ایٗ. خشیذ ٔی ٔضٖٚ اص سا ِجبس ایٗ سپس ٚ ثذٚص٘ذ ثشایتبٖ تب دٞیذ ٔی سفبسش سا ػشٚس ِجبس ضٕب اَٚ سٚش دس. وشد تٟیٝ تٛاٖ ٔی عشیك سٝ

 اص ٍٟ٘ذاسی آیٙذٜ ٞبی سبَ دس چٖٛ ثب٘یب ٚ داضت خٛاٞذ ثشایتبٖ صیبدی ٞضیٙٝ چٖٛ اٚال. ٘یست غشفٝ ثٝ دیٍش سٚصٞب ایٗ أب ثٛدٜ ٔشسْٛ لذیٓ اص اٌشچٝ

. وٙیذ اجبسٜ سا ضذٜ دٚختٝ ضٕب ثشای وٝ ِجبسی أب ثذٞیذ سا ػشٚس ِجبس دٚخت سفبسش وٝ است ایٗ دْٚ سٚش .ثٛد خٛاٞذ دضٛاس تبٖ ػشٚس ِجبس

 ِجبس ایٗ. است ضذٜ تٟیٝ خٛدتبٖ سّیمٝ عجك دسست ٚ ضٕب ا٘ذاْ ثب ٔتٙبست وٝ داسد سا ٔضیت ایٗ أب است ػشٚس ِجبس خشیذ اص وٕتش سٚش ایٗ ٞضیٙٝ

 ٞبی ػشٚس ِجبس است،  تش غشفٝ ثٝ ٚ  تش ٔشسْٛ سٚصٞب ایٗ وٝ ٞٓ سْٛ سٚش دس .ضٛد ٔی دادٜ اجبسٜ دیٍش ٞبی خب٘ٓ ػشٚس ثٝ آٔبدٜ ِجبس ػٙٛاٖ ثٝ ثؼذٞب

 .پشداصیذ ٔی سا آٖ ضت یه ٞضیٙٝ ٚ وٙیذ ٔی اجبسٜ سا آٔبدٜ

 کٌیذ اًتخاب ایٌطَر

 اص ثٙبثشایٗ. وٙیذ سجٛع خٛدتبٖ احسبس ثٝ ثبیذ ٘یض ا٘ذاصٜ ٕٞبٖ ثٝ وٙیذ، تٛجٝ ِجبس سجه ٚ استبیُ ثٝ ثبیست ٔی وٝ ٕٞب٘مذس ػشٚس ِجبس تٟیٝ دس

 ثبیست ٔی ػشٚسی جطٗ اص لجُ ٔبٜ 6 حذالُ وٝ ثبضیذ داضتٝ ٘ظش دس ٘یض سا ٔٛضٛع ایٗ عشفی اص. ثبضیذ ٘ذاضتٝ ٞشاس ٔذسٖ ٚ جذیذ ٞبی ٔذَ أتحبٖ

 ثٝ وٙیذ سؼی ٚ وٙیذ استفبدٜ ایٙتش٘ت اص تٛا٘یذ ٔی .ضٛیذ وبس ثٝ دست اوٖٙٛ ٞٓ اص ثبضذ ثٟتش ضبیذ ثٙبثشایٗ. ثذٞیذ سفبسش سا خٛد ػشٚس ِجبس

 دٚستب٘تبٖ، ثٟتشیٗ اص وٙیذ سؼی. وٙیذ آٚسی جٕغ سا خٛد ػاللٝ ٔٛسد ٞبی ٔذَ ٚ ثض٘یذ سش وٙٙذ ٔی ثشسسی سا ػشٚس ِجبس ٞبی ٔذَ وٝ ٞبیی سبیت ٚة

 ا٘تخبة ثب وٝ وٙٙذ ٔی پیطٟٙبد ضٕب ثٝ سا اسالٔی ػشٚس ِجبس ٞبی ٔذَ وٝ ٞستٙذ صیبدی ٞبی سبیت ٚة .وٙیذ ٘ظشخٛاٞی ٘یض ٔبدستبٖ یب ٚ خٛاٞشتبٖ

 ِجبس .دٞیذ سفبسش سا ٞب آٖ ٚ ثٍیشیذ اٍِٛ ٞب ٔذَ ایٗ اص تٛا٘یذ ٔی. داضت خٛاٞیذ ثیطتشی پٛضیذٌی ٚ آسأص ػىبسی ٍٞٙبْ ٚ ٔشاسٓ عَٛ دس آٟ٘ب

 ا٘ذأی اغغالحب ٚ است چبق آٟ٘ب ثذٖ پبییٗ ٞبی لسٕت وٝ ٞبیی خب٘ٓ ػشٚس ثشای داس٘ذ، داس پف دأٗ یب ٚ است ضىُ A آٟ٘ب دأٗ وٝ ٞبیی ػشٚس

 است  تش ٔٙبست ثشخٛسداس٘ذ ٔتٙبست ا٘ذأی اص وٝ ٞبیی خب٘ٓ ػشٚس ثشای دسیبیی پشی ٞبی ٔذَ. است ٔٙبست داس٘ذ، ضىُ ٌالثی

 عرٍس لباس اًتخاب در ًکات ههوتریي

 سا ضٕب ٚ ثبضذ ضٕب ا٘ذاْ ثب ٔتٙبست وٝ است ػشٚسی ِجبس ٔذَ ا٘تخبة ثبضیذ، داضتٝ ٘ظش ٔذ ثبیست ٔی ػشٚس ِجبس ا٘تخبة دس وٝ ای ٘ىتٝ تشیٗ ٟٔٓ.0

 آٟ٘ب ثذٖ پبییٗ ٞبی لسٕت وٝ ٞبیی خب٘ٓ ػشٚس ثشای داس٘ذ، داس پف دأٗ یب ٚ است ضىُ A آٟ٘ب دأٗ وٝ ٞبیی ػشٚس ِجبس .دٞذ ٘طبٖ  تش ا٘ذاْ خٛش

 تش ٔٙبست ثشخٛسداس٘ذ ٔتٙبست ا٘ذأی اص وٝ ٞبیی خب٘ٓ ػشٚس ثشای دسیبیی پشی ٞبی ٔذَ. است ٔٙبست داس٘ذ، ضىُ ٌالثی ا٘ذأی اغغالحب ٚ است چبق

 .است 

 استفبدٜ ضىُ A یب داس پف ٞبی دأٗ اص خٛاٞٙذ ٕ٘ی وٝ ٞبیی خب٘ٓ ػشٚس. است ساستٝ ٞبی ٔذَ لذثّٙذ، ٚ الغش ٞبی خب٘ٓ ػشٚس ثشای دیٍش پیطٟٙبد.2

 .ثبضذ ٔٙبست تٛا٘ذ ٔی ٔذَ ایٗ وٙٙذ،

 دادٖ جّٜٛ جٟت وٝ... ٚ وٕشثٙذ یب سٚثبٖ یه ثٝ ضجیٝ چیضی یب ٚ پبپیٖٛ یه ٘ظیش داسد، ٚجٛد تضئیٙی لسٕت یه ػشٚس، ِجبس ٞبی ٔذَ اص ثشخی دس.3

 ایٗ ٞستیذ سیض٘مص ضٕب اٌش. است ِجبس وجبی دس تضئیٙی، لسٕت ایٗ وٝ وٙیذ دلت ػشٚس، ِجبس ا٘تخبة ٍٞٙبْ دس. ضٛد ٔی استفبدٜ ػشٚس ِجبس ثٝ

 وٕش اص ثبالتش لسٕت ایٗ ٞشچٝ سیض٘مص ٞبی خب٘ٓ ثشای. دٞذ ٔی ٘طبٖ  تش وٛتبٜ سا ضٕب وٝ چشا ثبضذ ضٕب تٙٝ پبییٗ ٞبی لسٕت دس ٘جبیذ تضئیٙی لسٕت

 وٕش حٛاِی دس ػشٚس ِجبس تضئیٙی لسٕت است ثٟتش ٞستیذ، چبق ضٕب اٌش ٔمبثُ دس .ثشسیذ ٘ظش ثٝ  تش لذثّٙذ ضٕب وٝ وٙذ ٔی وٕه ثبضذ ػشٚس ِجبس

 .ثبضذ داضتٝ ضٕب ا٘تخبة دس صیبدی تبثیش تٛا٘ذ ٔی ٔٛضٛع ایٗ. ثبضذ آٖ

 ِجبس ٔثبَ ػٙٛاٖ ثٝ. وٙیذ ا٘تخت تبٖ ٞیىُ فشْ ثٝ تٛجٝ ثب ٞشچیض اص لجُ ثبیذ سا یمٝ ضىُ. است آٖ یمٝ ػشٚس، ِجبس دس دیٍش ٟٔٓ لسٕت.4

 دوّتٝ ٞبی ٔذَ اص است ثٟتش داس٘ذ پُش ثبصٚٞبی وٝ ٞبیی ػشٚس. است  تش ٔٙبست ٞستٙذ چبق ٞٓ وٕی وٝ لذ وٛتبٜ ٞبی ػشٚس ثشای ٞفت یمٝ ٞبی ػشٚس

 .٘ىٙٙذ استفبدٜ

 :هیکٌذ راهٌوایی عرٍس لباس برای تر راحت اًتخاب به را شوا که گام چٌذ

 حتی ٚ غٛست وّی فشْ  ا٘ذاْ، عشح وٙبس دس. است ٔٙبست ػشٚس  ِجبس یه ا٘تخبة ثشای فبوتٛس تشیٗ ٟٔٓ ا٘ذاْ عشح ٚ فشْ ٌشفتٗ ٘ظش دس :اٍل گام

 ثٝ حتی ثشٚ٘ذ صیبد ثسیبس ٞبی پف ثب ػشٚس ٞبی ِجبس  د٘جبَ ٘جبیذ ٞشٌض ٘مص سیض ٞبی خب٘ٓ  ٔثبَ ثشای.  است تبثیشٌزاس فبوتٛسٞبی اص ٞٓ پٛست سً٘

 !ثبضٙذ یخچبِی سفیذ ٞبی ِجبس فىش ثٝ ٘جبیذ سجضٜ پٛست ثب ٞبیی خب٘ٓ ایٙىٝ دیٍش ٔثبَ. ٞب ِجبس ایٗ صیجبیی ٚ ثٛدٖ سٚص ثٝ لیٕت
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 ٚ عشاحی ٘ٛع ٘ظش اص ٔٙبست تٛس ا٘تخبة دس فبوتٛس ایٗ. داسیٓ ٘ظش دس ٔٛٞب ثشای وٝ است ٔذِی  ثٝ تٛجٝ ثب ػشٚس، ِجبس ا٘تخبة ثؼذی، فبوتٛس :دٍم گام

! ثّٙذ ٘ٝ است وٛتبٜ ضذٜ وبس تٛس یه ٔٙبست، ا٘تخبة ٘جبضذ ثبال خیّی ٚ سش پطت ضیٙیٖٛ است لشاس اٌش ٔثال. است تبثیشٌزاس ثسیبس ثّٙذی، ٚ وٛتبٜ

 . داسد ثسضایی ٘مص ٞٓ ػشٚس ِجبس ثشای ٔٙبست یمٝ ا٘تخبة دس ٔٛ ٔذَ  ثبضذ یبدتٗ

 ٔب سّیمٝ وٝ وٙیٓ دلت ثبیذ اِجتٝ. است سٚص ٔذ ٚ ا٘ذاْ فشْ یؼٙی لجّی، ٔؼیبسٞبی ٌشفتٗ ٘ظش دس ثب ضخػی سّیمٝ دادٖ دخبِت ثؼذی ٔشحّٝ :سَم گام

 دس ضخػی سّیمٝ اػٕبَ دِیُ  ثٝ ٘جبیذ ٔثال. ٍ٘زاسد پب صیش سا عشاحی لٛاػذ وٝ وٙذ ثبصی ٔب ا٘تخبة دس دسستی ٘مص تٛا٘ذ ٔی صٔب٘ی تب ِجبس ا٘تخبة دس

 .دٞذ ٘طبٖ ٕٞیطٝ اص صیجبتش سا ٔب وٝ است ایٗ ػشٚس ِجبس ٘مص وٝ وٙیٓ فشأٛش ٘جبیذ! ثىطیٓ تػٛیش ثٝ ثیطتش سا ٔبٖ  ا٘ذأی ایشادٞبی ِجبس ا٘تخبة

 یه. ثجیٙیذ ٘ضدیه اص ضٛد دٚختٝ ثشایتبٖ است لشاس ضٕب خٛاست ٚ سّیمٝ ثٝ تٛجٝ ثب وٝ ِجبسی تػٛیش ٟ٘بیی، ا٘تخبة اص لجُ است ثٟتش :چهارم گام

 سا ٘ىبتی تٛا٘یذ ٔی تػٛیش ٕٞبٖ سٚی. ثذٞذ ضٕب ثٝ ثپٛضیذ، است لشاس وٝ ِجبسی اص ٘ضدیىی تػٛیش تٛا٘ذ ٔی جضئیبت ٕٞٝ ٌشفتٗ ٘ظش دس ثب دسست عشاحی

 چیض ٘ٝ ایذ دیذٜ تبٖ رٞٗ دس ثبسٞب وٝ ثبضذ چیضی ٕٞبٖ دلیمب وبس ٟ٘بیی ٘تیجٝ تب وٙیذ ٌٛضضد عشاح ثٝ ضٛد، اضبفٝ دٞیذ ٔی تشجیح یب ٘ذاسیذ دٚست وٝ

 !دیٍش

 دس دلت عشاحی، لٛاػذ اسبس ثش دٚص ٚ دٚخت اٌش وٝ چشا! ٘یست عشاح یب ٔضٖٚ، وبس دلت دٞٙذٜ ٘طبٖ ثبال پشٚ دفؼبت تؼذاد وٝ وٙیذ دلت :پٌجن گام

 سٙجص ٔؼیبسٞبی اص یىی وٝ ثبضیذ داضتٝ خبعش ثٝ. است وبفی ٔغّٛة ٘تیجٝ ثٝ سسیذٖ ثشای پشٚ ثبس دٚ غشفب ثٍیشد، ا٘جبْ دسست اٍِٛی ٚ جضئیبت

 !خغبست ٚ آصٖٔٛ  ضیٜٛ ٕٞبٖ یب  دفؼبت تىشاس ثذٖٚ  ٞٓ آٖ ِجبس ثشای ٔغٕئٗ اٍِٛٞبی وطیذٖ  دس آٟ٘ب تٛا٘بیی ِجبس، عشاحبٖ ٟٔبست

 ٞبیی سبػت ثبیذ ػشٚس وٝ خػٛظ ثٝ. است ِجبس دس أٙیت ٚ ساحتی احسبس دسست، ا٘تخبة ثٝ سسیذٖ ثشای ٞب فبوتٛس تشیٗ ٟٔٓ اص یىی :ششن گام

 ٞبی چشخص ٚ حشوت ثذٖٚ ثذٖ، سٚی آٖ ٔب٘ذٖ ثبثت ٚ ٔٙبست ٚصٖ! ثیبیذ وٙبس ٘یست، ٔؼِٕٛی ٞبی ِجبس ثب ٔمبیسٝ لبثُ اغال وٝ ِجبس ایٗ ثب  عٛال٘ی

 .دٞٙذ ٔی أٙیت ٚ ساحتی احسبس ِجبس پٛضٙذٜ ثٝ وٝ ٞستٙذ ٔٛاسدی جّٕٝ اص اضبفی

 

 

 

 

 

 

 

 


