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 پيشگفتار

  
بـراي  هـايي   آيـا هنـوز دوره  چندي پيش از دوستانم پرسيدم 

زش آداب كمك به دختران جهت افزايش اعتماد به نفس و آمـو 
؟ امـا متوجـه شـدم كـه اكثـر ايـن       خيـر وجود دارد يـا   اجتماعي
و ديگر فعاليتي ندارند. به همين خاطر  اند تعطيل شدهها  آموزشگاه

 كـز شـروع بـه تحقيـق كـردم.     در مورد عدم محبوبيـت ايـن مرا  
ــب در      ــار مناس ــوه رفت ــادگيري نح ــتاق ي ــوان مش ــران ج دخت

خواهنـد يـك سـال وقـت      نمـي گوناگون هستند، اما هاي  موقعيت
سالگي گاهي  50تا  20در سنين ها  رف اين آموزش كنند. خانمص

زيـادي در آداب و رسـوم زمـاني كـه بـه دنيـا        اختالفاحساس 
و بـه همـين    رشد كردند و زمان حال، احساس مي كنندآمدند و 

تـوانيم   مـي  پنج روزههاي  شوند. ما در دوره مي جهت دچار نگراني
ه رفتن دي مثل نحوه رازندگي و موارهاي  به افراد آموزش مهارت

  ارائه كنيم.  را و چنگالقاشق ن و چگونگي استفاده صحيح از وزمو
ام  گفتار اين كتاب را به عهده گرفتـه پيشمن از اين كه نوشتن 

 بسيار خوشحالم، زيرا معتقدم تأكيد بر رفتارهاي زنانه امـروزي و 
موقر و جذاب بودن بسيار اهميت دارد و بخشي از مأموريت مـن 
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  باشد.  مي اين هدف واال رسيدن به در
ممكن است براي افراد مختلـف، معـاني متفـاوتي    » بانو«كلمه 

 ن به معناي رفتار توأم با عطوفت و توجه بـه داشته باشد. براي م
مناسـب  مردم و تا حدامكان آرام بـودن و رعايـت آداب و رفتـار    

ن در همه شرايط است. از طرفي مانند يك بانو رفتار كـرد  اجتماعي
  زنانه است.  هاي  در دستيابي به ظرافت نيل به موفقيتبه معناي 

بـا  اعتماد به نفس و خودباوري دو هديـه بـزرگ اسـت كـه     
و بخشي از اين اعتماد به نفس از  آيد دست مي تمرين و پشتكار به

د ي. اگر از قوانين مطلـع باشـ  شود حاصل ميطريق شناخت قوانين 
داشتن يا تغيير آنها تصميم خود توانيد در مورد نگه  مي به راحتي

پـس چنـين   ، كند مي را بگيريد. آداب و رسوم در طي زمان تغيير
نهايت براي شـما ارزشـمند باشـد. ايـن كتـاب       بي تواند مي كتابي
وم قـرن بيسـت و   در مورد آداب و رسهايي  و راهنماييها  توصيه

ا در اختيار شـم  آموزندهنظير، سرگرم كننده و  يكم را به شكلي بي
اجتمـاعي   مناسـب مهم است كـه از رفتارهـاي   اين دهد.  مي قرار

  !در جهت رسيدن به آن كوشا باشيدمطلع باشيد و 
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 مقدمه

  
ما در رفتـار و روابـط اجتمـاعي خـود     اطراف  زنانوقتي اكثر 

چارچوب مشخصي ندارند، مثل يـك بـانوي مـوقر رفتـار كـردن      
ممكن است در قيـد و بنـد برخـي    ها  خانم از مشكل است. برخي

زنـان در لبـاس    بعضـي از  در همه جاي دنيا مثألمسائل نباشند. 
ـ   هـاي   پوشيدن بسياري از قسمت اخته و ان سـ بـدن خـود را عري

د و   دبانـه جـزء  اسب و پوشيده و رفتـار مؤ استفاده از لباس من مـ
  شود.   مي در نظر گرفته يفرهنگ قديم

آراسته اجتماعي عالوه بـر ايـن كـه     ! ظاهرطور نيست ايناما 
 كـان دلپـذيرتري  شـود، دنيـا را نيـز م    مي موجب جذابيت بيشتر

مانند يك بانوي موقر عالوه بر اين كـه نـام    راسازد. نحوه رفت مي
دهـد، حتـي    مـي  قرارها  تضميني در فهرست مهمانطور  به شما را

ا ده و بـه پيـد  در محل كار تبديل كـر  فردترين  شما را به محبوب
  كند.  مي كمك كردن مرد روياهايتان

البتــه بســياري از آداب و قــوانين گذشــته، در حــال حاضــر  
ا توسط يـك سفارش غذ كاربردي ندارند. براي مثال در رستوران
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را سـفارش   توانيد خودتان غذاي دلخواه مي و مرد ضرورتي ندارد
ناسـب جهـت   مهـاي   يكـي از روش  ال پيامـك دهيد. اكنون ارسـ 
نيست  ينيازهمچنين ديگر و  براي شام مي باشد دعوت دوستان

شما وقت زيادي براي تهيه شام در منزل صرف كنيد. با توجه به 
 گسـترده و كمبـود وقـت و پيشـرفت    امـروزي   پرسرعتزندگي 

 شـناس  وظيفـه مـنظم و  هـاي   خـانم  فقـط وسايل ارتبـاط جمعـي،   
ده پد خود را خاموش كر آي  تلفن همراه وهنگام مهماني توانند  مي

 از طرفي پس از مهمانيو  اجتناب كنند ها پيام بهو از پاسخ دادن 
  . دنارسال كن آميز براي ميزبانيك يادداشت تشكر

گـذاري شـده    مـين هـاي   تـوان از ايـن ميـدان    مي پس چطور
  و از خطاهاي اجتماعي اجتناب كرد؟ نمود عبور امروزي

ر شـش  نياز داريد. د مفيد و آموزندهاينجاست كه به اين كتاب 
فصل آينده همه مواردي كه در مورد رفتار اجتماعي امـروزي يـك   

ن شده است. شما هنر سخن گفتن شـيوا را فـرا   ، بياالزم داريدخانم 
  آموزيد.  مي با ديگران را گفتگورفي و نحوه معو  گرفته

شما شيوه استفاده از زبـان بـدن و مزايـاي آشـنايي بـا آن را      
ر، نحوه نشستن مانند يك بانو و آموخته، نحوه ايستادن كنار همس

آموزيـد.   مـي  پاشنه بلند راهاي  حتي با كفش درستراز راه رفتن 
است، اما اي  كار ساده كه پياده شدن از اتومبيلكنيد  ميشايد فكر 
صحيح اين كار نيز كمـي پيچيـدگي دارد. فقـط كـافي      حتي انجام

از كه گاهي در شرايط نامناسـب  افراد مشهور هاي  است به عكس
تا متوجـه شـويد كـه رعايـت ايـن      شود نگاه كنيد  مي آنها گرفته

  چه هنر ظريفي است! ، موارد
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اهميـت زيـادي دارد.   بـراي بـانوان   و آراسـتگي   راسبك رفت
ناسـبي بـراي   ي لباس ناماز اين نيست كه فردتر  بزرگاي  فاجعه

و يا جاهايي از بدنش كه بايد بپوشاند را يك مهماني انتخاب كند 
نسـخه  يـك  جـا   و در همـه توان براي همه  نمي البته سازد.عريان 

ا توجه به ظاهر خـود و مـوقعيتي   هر فرد ب واحدرا تجويز كرد ولي
  گيرد بايد نوع پوشش خود را انتخاب كند.  مي ن قراركه در آ
بـازي  ماننـد  تـوان   مـي  كند كـه  نميكس انكار رحال هيچه به

تغييـر در ظـاهر و    با ،»بانوي زيباي من«در فيلم  1هپبورنآدري 
ن) وي را فروش و عامي لند تار يك فرد (اليزا دوليتل دختر گلرف

اشرافي هاي  رمهمانيموقر و جذاب كرد كه د تبديل به يك بانوي
موزيد كـه چگونـه آراسـته و شـيك     آ مي در اين كتاببدرخشد. 
 همچنـين  مانند يـك مهمـان عـالي ظـاهر شـويد؟     چطور  باشيد؟

در انـواع   حضـور دن، رفتار كردن و نحوه بهترين نحوه لباس پوشي
براي  تواند مي ز شامرا خواهيد آموخت. آماده كردن ميها  مهماني

ين مـ بنابراين يك فصـل بـه ه   هر خانمي مانند يك كابوس باشد.
ـ اختيم تا بتوانيـد رمـوز موفقيـت در ا   دموضوع پر ن كـار را بـه   ي

انشـان  بهترين شكل بياموزيد و مهمانان از نحوه چيدمان شـما ده 
 ؟ انجام دهيد بايد يوقتي ميزبان هستيد چه كارباز بماند! از تعجب 

آمـدن  نگران چيزي نباشيد و از شنيدن صداي زنگ منـزل و   اصالً
يم كه چطور يـك مهمـاني عـالي    گوي مي ما به شمانترسيد. ها  مهمان

  برگزار كنيد. 

                                                            
  نيسف در امور بشردوستانه است.آدري هپبورن؛ هنرپيشه بلژيكي و سفير ويژه يو. 1
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گيريد چه رفتارهايي در جمع داشته باشيد تا مانند  مي شما ياد
در اين مسير همراه شما بـوده و   يك بانوي موقر به نظر بياييد. ما

ا بـه بهتـرين شـكل بـه شـما      نحوه برقراري ارتباطات امـروزي ر 
  .  خواهيم آموخت

آميـز، نحـوه    شما اسرار يك مصاحبه شـغلي موفقيـت  درپايان 
همچنـين   و با همكاران، رفتار مناسب براي يك بانو در محيط كار

يي كه نبايد كارهارج از كشور و خاهاي  رترفتار صحيح در مساف
  آموزيد.  مي بيگانه انجام دهيد راهاي  رفرهنگد

 سخاوتمندبايد شخصيتي  يك خانم مدرن و امروزيبه عنوان 
و متواضع داشته باشيد. شايد هرگز نبايد آخرين قطعـه كيـك را   

نيد؛ شـما نبايـد در   ك يا نوشيدني زيادي در مهماني ميل برداشته
افزايش حقوق يا جزئيات زنـدگي خصوصـي خـود     ي دربارهمهمان

توانـد   مـي  كـه  دصحبت كنيد. مسائل زيادي در اطراف وجود دار
يـاد   شما را تحت تأثير قرار دهد، اما به عنـوان يـك خـانم بايـد    

خود مطلوب رفتار  و نتايج با ديگران مدارا كنيدبگيريد كه چطور 
  نيز خواهيد ديد. را 

سـخاوتمندي، لطافـت، نشـاط، فرزانگـي و     ، آيا جذابيت، وقار
ست؟ اكنـون  يك بانوي موقر و جذاب اهاي  هشياري جزء ويژگي

جديـد و امـروزي بـه ايـن      كـامالً  توانيد با اين راهنمـاي  مي شما
مطالبي كه براي تبـديل   به همهر اين كتاب ددست يابيد.  اهداف

شدن به يك بانوي موقر و جذاب امروزي نياز داريـد، دسترسـي   
  .يدا خواهيد كردپ
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  اطرافيانخود به  مناسب معرفي 

 قواعد بوسيدن محترمانه 

  سخن گفتن مختصر و مفيد 
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، »مانديـد، ممنـونم  از ايـن كـه منتظـرم    «دبانه مثـل  مؤهاي  تعبار

  بيان كنيد.در شرايط مناسب را  »دقيقهاي  پرسش«و » متشكرم«
انه براي هر بانويي دبرفتار صحيح و مؤحتي در بزرگسالي نيز 

 پذير نباشد. اما اين نكته را امكان شايد گاهيضروري است گرچه 
 به خاطر داشته باشيد كه ظاهر افراد اهميتي حياتي در روابط آنها
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را نشان دهد. آن چه  تواند زيبايي درونتان مي نان شمادارد و سخ
تواند  مي و تأثير كلمات شما بر اطرافيان ركنيد، نحوه گفتا مي بيان

براي دستيابي به اين مهـارت نيـاز    را نشان دهد. انتميزان شعور
  .  داريد ات زياديبه تمرين

ـ ايـد؟ آ  دهداي ضبط شده خود گـوش دا آيا تا به حال به ص  اي
خودتـان نيسـت و آن را انكـار     كه صداي را داشته ايداين حس 

مي آينـد،  به نظر تر  غليظها  ايد؟ در صداي ضبط شده لهجه كرده
ند. نيست ،كرديد مي ي كه تصورت به شيوايكلمات نامفهوم و جمال

صميمي خود زمان زيادي را به گَپ زدن با دوست توانيد  مي شما
ســاير امــا در  بپردازيــد. گذشــتهراجــع بــه مســائل و صــحبت 

، رفتـار  كوتـاه و مختصـر  گفتگوهـاي  اجتماعي شـايد  هاي  موقعيت
با رعايـت چنـين مـواردي ديگـران تمايـل      ي باشد. تر هوشمندانه

ايـن  لـذت بيشـتري از   شما نيز  ري به گفتگو با شما داشته وبيشت
  مكالمات خواهيد برد.  

سـريع  و در طول اين فصل مواردي مثل تأثيرگذاري مطلوب 
 غلبـه بـر خطاهـاي كالمـي    نحوه  و خوببر ديگران، هنر مكالمه 

 كس از لغزش كالمـي در هـيچ زمـاني مصـون نيسـت!) را      هيچ(
ه طـوالني داشـته باشـيد چنـدان     آموزيد. اين كه چقدر مكالم مي

ريد اين اسـت كـه   اهميتي ندارد. مهمترين درسي كه بايد ياد بگي
 همسايه سـالخورده حيـاط پشـتي    ياكل باشد  مديرچه هر فردي 
ي داشـته باشـد.   بايد احساس خـوب با شما  هنگام صحبت، منزلتان

به شكل شاد و اگر با مخاطبين خود راحت باشيد، گفتگوهاي شما 
  كند. مي دامه پيداجذابي ا
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 معرفي سليس و روان   

ات مناسب و متداول به توانيد با يك لبخند و بيان كلم مي شما
ه ي جـذابي كـ  به گفتگـو اين مقدمه و  خود را معرفي كنيدراحتي 

د. اين علم نيست، بلكه هنـر  شو تبديل ،مورد احترام طرفين است
تا به يك استاد  تواند اين موارد را به شما بياموزد مي است. تمرين

  توانمند در اين زمينه تبديل شويد. 
 لبخند رايگان است   

قبل از اين كه چيزي از آداب معاشرت بياموزيد، اول بايد به 
. كنـد  مـي  به ديگـران سـرايت  لق خوب خاطر داشته باشيد كه خُ

داشتن يك لبخند هميشگي بر صورت خود مشـهور   بهسعي كنيد 
يت درخشاني كسب كنيد. درد و رنـج  موقعاز اين طريق باشيد و 

چطـور  حـال شـما   « سـؤال خود را فراموش كنيد و در پاسـخ بـه   
بـه   يكسي تمـايل  چون». م، متشكرمعالي«يد هميشه بگوي» است؟

، نـدارد   ا با اطرافيان يا مشـكالت مـالي  شنيدن آخرين دعواي شم
 دوستان خـود صـحبت  ترين  و صميميترين  مگر اين كه با نزديك

توانيد خود را در اول فهرسـت همـه    مي با رفتار مطلوب. كنيد مي
يد. در مراسم بدرخشـ  كامالًآشنايان خود قرار داده و هاي  يمهمان

توانيد خوشرويي خود را نشان دهيد.  مي با ديگران با نحوه برخورد
داشـته  ديگـران ايـن گونـه دوسـتش     هست كه نخواهد  يآيا كس

بينيد و لبخند واقعي به  مي باشند؟ وقتي در خيابان فرد آشنايي را
ـ يبـرق شـوق را در چشـمان آنهـا بب    توانيـد   مي زنيد، مي آنها د، ني
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