
 
 

 1041شب یلدا  در ترفند یک آرایش شیک 7

ًشدیک تَ چٌذ ُشار طال اطت کَ آخزیي ػة پاییش یؼٌی ػة یلذا کَ تاریک تزیي ّ دراستزیي ػة طال اطت تْطط 

ایزاًیاى جؼي گزفتَ هی ػْد ّ آییي ُا ّ رطْهات هختلفی در ایي ػة تَ یاد هاًذًی در کٌار ُن طپزی هی کٌٌذ ، ػة 

 .سیثایی کَ در ػِزُای هختلف ایزاى آداب ّ رطْهی دارد

یکی اس هِن تزیي ػة ُای ایزاى تاطتاى ػة یلذا هی تاػذ کَ اس دیزتاس تا تَ اهزّس هْرد تْجَ ّ اُویت ایزاًیاى ّاقغ 

ػذٍ اطت جؼي ُا ّ ػة ًؼیٌی ُایی کَ در ایي ػة تْطط هزدم در اقصی ًقاط کؼْر تزگشار هی ػْد یک طٌت 

یٌَ هحظْب هی ػْد کَ تا اهزّس ًیش ًَ تٌِا اس ارسع آى چیشی کن ًؼذٍ اطت تلکَ جایگاٍ تظیار ّیژٍ ای در ًشد دیز

  .ایزاًیاى پیذا کزدٍ اطت

خاًوِای ػیک پْع در ایي ػة در کٌار طزاحی دکْراطیْى ّ ُوٌِگی هیِواًی در ایي ػة طؼی هیکٌٌذ کَ لثاص ّ 

را ًیش رػایت کٌٌذ. خصْصا ایي اهز تزای ػزّص خاًوِا جْاى تظیار حائش ُویت  آرایغ هتٌاطة تا ایي هٌاطثت سیثا

طت. در ایي هقلَ طؼی هیکٌین کَ ًکاتی را تَ ػوا آهْسع تذُین کَ یک هیک اپ تظیار ػیک ّ الکچزی تزای ایي ػة 

 داػتَ تاػیذ. تا ها ُوزاٍ تاػیذ

 هٌاطة آریغ ػة یلذا تٌاژ رًگ -1

ُز جؼي ّ هزاطوی رًگ ّ ًوادُای اطة تا ػة یذا ًثایذ رًگِا را فزاهْع کٌین. تزای داػتي یک آرایغ هتٌ

ای تزخْردارًذ ّ تیؼتز هتٌاطة تا  ُا اس اُویت ّیژٍ در هزاطوی ًظیز ػة یلذا ًیش رًگ .هخصْؽ تَ خْد را دارد

ی قزهش، سرػکی، آجزی اس رًگِای تا تن پاییشی غافل ًؼْیذ ّ ُوچٌیي رًگِاػًْذ.  هْاد هصزفی ایي ػة اًتخاب هی

 ّ ًارًجی کَ تذاػی کٌٌذٍ طوثلِا ّ ًوادُای ایي ػة هاًٌذ اًار ّ ٌُذّاًَ ُظتٌذ.

ُا ّ ًوادُا اس هِوتزیي اصْل آرایغ ػة یلذاطت کَ جذاتیت ّ ًؼاط چِزٍ ػوا را دّچٌذاى  اطتفادٍ اس ایي رًگ

 ذ.خصْصا در آرایغ لة ایي رًگِا هیتْاًٌذ تظیار جذاب تاػٌ .کٌذ هی

 اطتفادٍ اس طوثل ُای ایي ػة در آرایغ -2

ًکتَ تؼذی اطتفادٍ اس طوثل ُا ّ ًوادُای ػة یلذا در آرایغ اطت. دقت کٌیذ کَ اگز در ایي هزحلَ ًکات ظزیفی را 

. رػایت ًکٌیذ ارایغ ػن اس طادگی خارج هیؼْد. الثتَ هیشاى آرایغ ػوا تظتَ تَ ًْع هزاطن هیتْاًذ هتفاّت تاػذ. 

طزاحی ًاخي ُا تا ُا ّ تزای طایَ چؼن  ػًْذ ًاحیَ پؼت پلک ًقاطی کَ در ایٌگًَْ هیکاپ خاؽ اًتخاب هیتیؼتزیي 

 .تن یلذایی اطت

ُای ٌُذّاًَ تا کوی حْصلَ ّ دقت  ُای طثش ّ قزهش ّ هذاد هؼکی تزای گذاػتي داًَ تْاًیذ تا اطتفادٍ اس رًگ ػوا هی

ُای طثش یا قزهش ًیش تزای تشئیي  خْد تذُیذ. تزخی اس افزاد اس ًگیي ُای حالتی تاهشٍ ّ جذاب تَ چؼن یا حتی لة

ُای تزف جِت سیثاطاسی ّ طزاحی  داًَ  تْاًیذ اس طزح ٌُذّاًَ، اًار یا کٌٌذ. ػوا ُوچٌیي هی اطتفادٍ هی  آرایغ چؼن

  .ُایتاى اطتفادٍ کٌیذ ًاخي

 فادٍ ًکٌیذ.دقت کٌیذ کَ اس ایي ًوادُا در آرایغ خْد تیغ اس اًذاسٍ اطت

 اس رًگ قزهش غافل ًؼْیذ -3

رًگ قزهش تَ تٌِایی تزای ذار یک آرایغ طادٍ ّ ػیک ُظتیذ فاگز طزهِوتزیي رًگ در ایي ػة رًگ قزهش اطت. 

رژ یا  طایَ چؼنپض اطتفادٍ اس رًگ قزهش تزای  هؼجشٍ هیکٌذ ایي رًگ تَ چِزٍ ػوا ػاداتی ّ طزّت هیثخؼذ.ػوا 

اًاری اس پز طزفذارتزیي تا تن رًگی قزهش، سرػکی ّ   ثیزگذاری خْاُذ تْد. رژ لةتاقطؼاً اًتخاب هٌاطة ّ  لة

  .ُای هْرد اطتفادٍ ایي ػة ُظتٌذ رًگ

تا تٌاژ رًگی  ب طیذًیزتذّى ط هات ُای رژ لةًکتَ هِن اًتخاب رًگ قزهش هتٌاطة تا تٌاژ رًگ پْطت ػواطت. 

 تاػذ. اتزای آرایغ ػو ًتخاب هٌاطةاظیار هتٌْع هیتْاًذ یک ت
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 طایَ ُای ػایٌی را فزاهْع ًکٌیذ -4

اگز  .ُاي سیثا ّ خاصي اطت کَ هي تْاًذ سیثایي چؼواى ػوا را دّچٌذاى کٌذ طایَ چؼن ػایي ّ تزاق یکي اس ٰآرایغ

ُای پاییشی ػایي دار،  تْاًیذ تا اطتفادٍ اس طایَ ای تزای ػة یلذا اطتفادٍ کٌیذ هی  ًذاریذ اس آرایغ چؼن ٌُذّاًَدّطت 

 تزای آرایغ چؼن یلذایی گشیٌَ خْتی اطت  طیف رًگی سیثایغ تا ریْلْػيطایَ چؼن  .آرایغ چؼن خْد را اًجام دُیذ

 اخي فاًتشیطزاحی ً -5

. ایي طزاحی هی تْاًذ تا ػٌاصز تشییٌی یکی دیگز اس اًتخاتِای پزطزفذار هزاطن ایي ػة اطتطزاحی ًاخي ػة یلذا 

ػة یلذا هْرد اطتفادٍ قزار تگیزد. جذاتیت تخغ جذاًؼذًی اس ایي طزاحی هی تاػذ. در ایي طزاحی رًگ ُای هتٌْع ّ 

رًگ قزهش یک رًگ فْق الؼادٍ در طزاحی ًاخي  .تَ کار هی رّد… سیثایی ًظیز قزهش، هؼکی، طثش، صْرتی ّ 

 ًیش . اکثز تشییي ُاکَ حتی تَ تٌِایی ّ تذّى ُیچ تشئیٌی تاس ُن جلٍْ تظیار سیثا ّ کالطیکی تَ دطتاى ػوا هیذُذ اطت

تز رّی تن قزهش اًجام هی گیزد. چْى در ایي صْرت جلٍْ رًگ ّ طزح تَ هزاتة تیؼتز خْاُذ ػذ. الثتَ ایي طزح ُا 

 .تز رّی رًگ ُای جذاب دیگزی ًیش ػکل هی گیزد

ّ جذیذ هی تاػٌذ. ایي طزح ُای هی تْاًٌذ تا ًوًَْ الک طزح ُای یلذایی اس طزح ُای پزطزفذار تا دیشایي ػیک 

 .ًاخي ُای پْدری ػکل تگیزًذ. طزح ُای اهزّسی تَ هزاتة تا تزق ًاخي ُای جذاب تثثیت هی گزدًذ

هخصْصاً اگز ایي الک ًاخي ُا تا  .طزح ُای سهظتاًی ًیش هی تْاًٌذ گشیٌَ خْتی تزای طزاحی ًاخي جؼي یلذا تاػٌذ

ػوا طت ػذٍ تاػذ. در صْرت توایل هی تْاًیذ اس طایز اکظظْری ُا ًیش تَ ػکل طت ػذٍ   ل ّ کفغرًگ لثاص، ػا

تا الک ًاخي تِزٍ تثزیذ. ایي طت ُا هی تْاًٌذ در ًْع طزاحی تاػٌذ. ضوي ایٌکَ در ًْع رًگ تَ کار گزفتَ ػذٍ تا ُن 

 .تاػٌذ. ُز دّ تا طزح ٌُذّاًَ ای طایَ چؼنطت ػًْذ. تَ ػٌْاى هثال الک ًاخي ّ

 سیزطاسی هٌاطة ّ اصْلی -6

. پض حتواً سیزطاسی آرایغ خْد را تا حْصلَ ّ کاهل اًجام دُیذ تا چِزٍ دقت داػتَ تاػیذ کَ ػة یلذا  طْالًی اطت

ّ کاًظیلز را فزاهْع ًکٌیذ. آرایغ صْرت  پزایوز. اطتفادٍ اس ّ آرایغ ػوا خزاب ًؼْد ػوا خظتَ تَ ًظز ًزطذ

س اًتخاب رًگ ّ هذل آرایغ تَ فکز تِیَ ااهکاى پذیز ًیظت پض پیغ  هٌاطة تذّى داػتي سیزطاسی درطت ّ اصْلی

پْدر  کزم  ْطت چزب داریذاگز پُوچٌیي تَ ًْع کزم پْدر ُن تْجَ داػتَ تاػیذ. .کزم پْدر ّ کاًظیلز هٌاطة تاػیذ

 هیتْاًذ گشیٌَ تظیار هٌاطثی تزای آرایغ ػوا تاػذ. ۲۵پْطت چزب فْراّر

اس تِتزیي کاًظیلزُای ًْجْد در تاسار ُظتٌذ کَ هیتْاًیذ  52کاًظیلز فْل کاّر فْراّرّ  کاًظیلز هایغ هیچاًُْوچٌیي 

 تِیَ کٌیذ. تا قیوت تظیار هٌاطة ّ ضواًت اصالت کاال اس فزّػگَ لْاسم آرایؼی ّ تِذاػتی حٌارا

 کزدى آرایغ ضفیک -7

ُویٌطْر کَ گفتَ ػذ هزاطن ػة یلذا طْالًی اطت تٌاتزایي حتوي اس یک فیکظاتْر آرایغ هٌاطة تؼذ اس اتوام آرایغ 

 طزیتا فیکظاتْر .ایذ فیکظاتْر را ًیش فزاهْع ًکٌیذ فاًتشی اطتفادٍ ًوْدٍ ُای تَ ّیژٍ اگز اس ًگیي یا طزحاطتفادٍ کٌیذ . 

 .کٌذ تَ حفع آرایغ ػوا در توام هذت طْالًی تزیي ػة طال کوک فزاّاًی هی
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