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 چکیده

ٍ برخی هَالغ ًیس تصبٍیری  دّذ هیتوبیل بِ رًگ تیرُ دارد، گبّی رًگ رٍضي را ترجیح  اش ًمبضین در وِ وَد بیٌین هیگبُ 

رٍاًطٌبس در وتبة ًمبضی وَدوبى ٍ هفبّین آى، درببرُ  -. الیَریَ فراهرزیسبزد هیوِ پذر ٍ هبدرّب را ًگراى  وٌذ هیرا ًمص 

در ًمبضی  پردازی لصٍِ  ًگبری چْرُوردى ٍ سپس تىبهل  خطی خط ًخستیي هراحل ًمبضی،" :گَیذ هیهراحل ًمبضی وَدوبى 

، ًمبضی خبًَادُ، رابطِ هحیط ٍ ّب هَضَع ،ّب زًذگی ػبطفی وَدن هثل بررسی رًگ . ٍی ّوچٌیي هؼتمذ است، ًمبضی ٍ"است

: در ًمبضی ّوبًٌذ ًَذض هی بدآٍریرٍاًطٌبسبى است. ایي رٍاًطٌبسبى  هَردبحث ّبی هؤلفِ ازجولًِمبضی ٍ ًمبضی ٍ ًبسبزگبری، 

 ّبیص دلْرٍُ بب هب در حبلتی ًبخَدآگبّبًِ، درببرُ هسبئل، وطفیبت ٍ  سبزد هیرّب  ّب هوٌَػیتخَاة ٍ رٍیب، وَدن خَد را از 

بسیبر ظریفی  ّبی ٍیژگیوِ خَد دارای  ای ببزیدر حمیمت، ًمبضی ٍ طراحی وَدوبى یه ًَع ببزی است ٍلی  .وٌذ هیصحبت 

تب خَدضبى را ابراز وٌٌذ. رًگ ٍ تصَیر بیص  وٌذ هیًببیذ از آى غبفل بَد. ًمبضی، طراحی ٍ هَسیمی بِ وَدوبى ووه است وِ 

بِ خلك آى دست بسًذ.  تَاًذ هیٍسیلِ ایست وِ بچِ بیص از ّر چیس  حبل درػیيٍ  وٌذ هیاز ّر چیس، رّي بچِ را هتَجِ خَد 

یٌذ ٍ برای خلك آى وبفی است وِ بچِ دست در رًگ وٌذ ٍ آى را بر در ٍ دیَار یب برای درن زًگ ٍ تصَیر، وبفی است چطن بب

رٍی ّر چِ وِ دم دستص ببضذ ٍ حتی سر ٍ صَرت ٍ لببس بوبلذ. ًمبضی ّبی وَدن در لحظِ اٍل، فمط ضىل ظبّری چیسی 

ٍ رًگ ٍ ضىل را رٍی یه سطح هؼیٌی از خط  ای هجوَػًِگبُ وٌین،  ّب آىدلیك بِ  طَر بٍِلی اگر درست ٍ  دٌّذ هیرا ًطبى 

ٍ رًگ ّب بیبى  ّب ضىلوِ ًطبى دٌّذ یه ٍاحذ توبم است. وَدن تجربِ ٍ طرز فىر خَد را از رٍی ٍالؼیت، بب  بیٌین هی

بؼضی چیسّب را، وِ در ًمبضی ٍجَد ًذارد، بب بیبى تؼریف وٌذ ٍ ًیس  وٌذ هیدیذ خَد اٍست. اٍ سؼی  دٌّذُ ًطبىوِ  وٌذ هی

 را وِ بِ ًظرش هْن ًیست، از ًمبضی خَد پبن وٌذ.آًچِ 
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