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 ایبر ،  دارد موقعیت  ایاالت متحده امریکا   نیو جرسی  در شهر کارلستاتکه «  پنتون   »شرکت

 اعالم  انتخاب و  را« خاکستری روشن و زرد روشن   » ، بلکه دو رنگ نه یک رنگ جدید ؛  سال

. کرد  

که چطور عناصر مختلف گویای آن است «     0202  » رنگ سال،  ی پنتون موسسه  ی به گفته  

  . گیرند در کنار هم قرار می  ت از یکدیگر،برای حمای 

 است  بینانه و خوش  و کاربردی و در عین حال گرم تلفیقی از حس سنگی  «  0202 » رنگ سال

  . کندمی تداعی  که قدرت و انرژی مثبت را برای ما  

دوستانه   و هوای و حال   و حس گرم آفتاب  متفکرانه  گر احساسات عمیق دو رنگ حکایت  این

.  هستند  
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بر  با تکیه   پیام خوشبختی  و خاکستری در کنار یکدیگر،  انتخاب رنگ زرد ی پنتون با  موسسه

.  سعی و کوشش را صادر کرده است  

  زندگی  شرایط   کرونا  بیماری  که  ما در وضعیتی  و به  بخش است  دو رنگ امید ترکیب این 

و همچنان   شد  بهتر خواهد چیز شود که همه  یادآور می  دشوار کرده است،  ی ما برای همه را 

.معطوف مینمایم «    رنگ خاکستریو  رنگ زرد » شما  را به معلومات بیشتر در مورد  توجه   

   

: زرد روشن رنگ   
 

 
 

و بانشاط  ، قوی  درخشان  یک زرد ،  پنتون ی   موسسه توسط  انتخاب شده  :   رنگ زرد روشن

. و سرشار از انرژی خورشید رنگی گرم . است  

    

 یطرز قو به   است که لیدل نیبه هم  و احتمال   باشد   یقو و  درخشان  اریبس  تواندیزرد م رنگ

. زدیانگ  یاحساسات را برم  

 به  شود از حد از آن استفاده  شیاگر ب  اما  .جلب کند  را به خود توجه   به سرعت  اند  میتو  زرد

 و هم منجر به   دیایبه نظر ب شنگرم و رو اندتویزرد هم م. کننده باشد تیاذ اند میتوهمان اندازه هم  

. شود یبصر یخستگ  

 را  احساسات  یبرخ کردن   ختهیقدرت برانگ  ها رنگ از  ی، برخ ها رنگ یروانشناس  بر اساس

 یرو ها  رنگ  ریتاث که   نیا  با . بگذارند ریتاث  رفتار و نوع بودن افراد یبر رو  توانندیو م  دارند

باشد،   داشته یگذشته و فرهنگ بستگ  اتیاز جمله تجرب یبه عوامل مختلف  تواندیافراد م  احساسات

  . کنند یم  ختهیبرانگ  را در افراد  یمشخص اتاحساس  ای هیروح  ها رنگ یبرخ  بازهم  اما

که   یو محصوالت  طیدر شرا  و معموال   شود یم  شناخته یزرد اغلب به عنوان رنگ پرانرژ رنگ

.  میشود   استفاده  کنند دیتول  ادیز یانرژ ای  جانیحس ه  قصد داردند  

 تواندیم  و  است  جیمه اریبس  که چرا مناسب است،   دیمختصر و مف  ارائه یبرا  رنگ زرد تند

 شیوارهایکه د  میکن یزندگ یا اگر ما در خانه . کند نتقلسرعت م  بودن را به ایو پو  یاحساس انرژ

 تر  میمال تر و رنگ  از زرد کم  دیبا لیدل نیبه هم  شد،  میخواه وانهید  خالص و تند دارند رنگ زرد 

.کرد استفاده  گرید یها رنگرا در کنار  زرد  رنگ  توانیو م  کرد  استفاده  

مواقع  یبرخ  .هم دارد یگرید یباشد، رو  بخش یرنگ انرژ کی  تواندیکه م یزرد در حال رنگ

  رندیبگ قرار ییافراد در جا یوقت از مواقع یاریبس. باشد یبه شدت پرخاشگر و تهاجم میتواند زرد  

. شوند یعصبان ای ریپذ   کیتحر اریممکن است بس باشد،   محاصره شده  با رنگ زرد  که  
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 زانیم  رند،یگ  یم  زرد است قرار  شیوارهاید  که تمام  یدر اتاق که  یوقت  اند کرده افراد اعال ن 

که با حس و حال خوب وارد اتاق شده   هم ندارد یتفاوت  کند؛ یم  دایپ شیافزا ها  آن یریپذ  کیتحر 

وجود آن را انکار کرد  توان  یکه نم دانند یم ییگرا رنگ را رنگ برون نیاز افراد ا یلیخ. نه ایباشند 

. احساسات خود را نسبت به آن واکنش نداد و  

 

 ییگرا   بهبرون  معموال   زین کنند  یخود انتخاب م نیماش  ایلباس،  یکه رنگ زرد را برا  یافراد

.قائل هستند  فرد بودن  به منحصر یبرا یادیدارند و ارزش ز  یشتریب لیتما  

 یرنگ م نیا ن،یدر کنار ا. بخش است  رنگ نشاط آور و فرح کی  از افرد رنگ زرد یلیخ  یبرا

رنگ   نیاز ا غاتیموضوع در تبل  نیبا استفاده از ا . جلب کند همه را به خود  توجه و نگاه  تواند 

 دبرن کی یبرا . کنند داریرا در افراد ب یو خوشحال  ، احساس نشاط تا با جلب توجه کنند یاستفاده م

. داشته باشند ادیبه  یمردم نامش را با شاد که   نیبهتر از ا یزیچه چ  

 

: روشن رنگ خاکستری  
 

 
 

خونسردی،  احساس اعتماد وجاودانه است و نمادی ازعناصر جامد، قابل:  روشن رنگ خاکستری

. و یا میبخشد  مقاومت و استواری را به ما تلقین   

 

 اه،یدر کل به رنگ س. شود  یگفته م دیو سف اهیس انیم یها از رنگ فیبه هرگونه ط یخاِکستَر

. شود یگفته م  یخنث یها دو، رنگ  آن انیم یِ گوناگوِن خاکستر یها و پرده د،یسف  

 نیا یبرا  شد،  خواهد یخاکستر  به  لیما  سرخ باشد رنگ حاصل شده ایاش کینور سبز و  اگر

. کند یم  را مهار ءیکه رنگ ش دارد  ءیاز ش یشتریب  نور رنگ مکملکه    
 

از  ها تماما   که در آن یریتصاو. شود یم  دهیو در صنعت ُمد د عتیدر طب شتریب یرنگ خاکستر

. شوند  یم دهیفام نام  تک ای دیوسف اهیر سی، تصاو شده  استفاده یخنث یها  رنگ  

  راتیدر برابر تأث یمحافظ ،یخاکستر. است یو فاقد گرم یکامال خنث یرنگ یخاکستر رنگ

. کند یم  جادیا یمعموال احساسات منف یخاکستر. است یرونیب  

چون  د؛یرنگ فرار است و عدم تول ،یخاکستر  .هستند یدمه و دود خاکستر ، میضخ یها مثال ابر

. کشد یشخص م در اطراف  یوارید  رنگ، نیا. اهیاست و نه س دینه سف  
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  که یدر حال. باشد ینسبت به مشک یبهتر نهیافراد گز یبرخ یبرا ممکن است  یخاکستر رنگ

. در ارتباط است با عقل و دانش و استحکام  یول  ندارد، یقدرت محرک هوش  چیخود ه  یبه خود

.کند یم ها را کم  رنگ گرید یو درخشندگ تیو فقدان احساس است و شفاف رنگ نشانه ترس  نیا  

  

وجود   در فرد به  را  یو تنبل  یو سست یو همکار مشارکت   عدم ،یتفاوت یب  یخاکستر رنگ 

. شود یم شتریرنگ ب نیا به  لیتما یروان یها فشار  شیدر زمان جنگ و افزا . آورد یم  

 

  یبرقرار م  ارتباط  و ناخودآگاه دآگاه  خو ریضم  نیاست و ب دیجد افکار  یرایپذ یخاکستر رنگ

  و اهل عمل به نظر به خود  مسلط  ،  محترم ، تیافراد با شخص  ،یرنگ خاکستر ریتحت تاث. کند

از  یحالت یرنگ خاکستر. کند یو جذاب جلوه م رکیز ز،یاسرار آم یها تا حد آن تیو شخص رسند یم

با ابهت  یو تا حد دهد یبودن را نشان م یو رسم ییاستقالل، اعتماد به نفس، خوداتکا قتدار،وقار، ا

. رسد یبه نظر م  

 

رنگ    نیا . شود یم  استفاده یهنرو دیجد  یلیخ یها کاال   یمعرف یبرا کیمتال  یخاکستر رنگ

رنگ   .است  یعلم یها شرفتیو پ یدهنده تکنولوژ  دیو نو دهد یم  را نشان یستگیو شا  سرعت

. آورد یوجود م خوب را به   میتصم کیبد به   میتصم کی ریینظر و تغ دیفرصت تجد یخاکستر  

 فیظر  ییدر فضا و  ستیمحل ز  خانه یداخل  ونیدر دکوراس یرنگ خاکستر  یروان راتیتاث از

. دیو ماهرانه استفاده کن   

 

  یدارد و م  را ها  رنگ شتریشدن با ب بیترک  ییتوانا  خود، یخنث تیماه لیدل  به یرنگ خاکستر

از آن در  احتکه بتوان ر ستین یاما رنگ خوش بدرخشد،  اریبس یداخل  ونیدکوراس یدر فضا تواند

. کرد  منزل استفاده  ونیدکوراس  

 

  یاگر م اما   د،یهر دو رنگ  برو  بیتر ک  کند به  دایرا پ  آرام  یاتاق تان حس  دیخواه  یم اگر

  . دیرا انتخاب کن تر  رهیت یرنگ خاکستر دیتوان  یداشته باشد م یشتریب اتاقتان درخشش  دیخواه

. شود انینما شتریب  به کار رفته در اتاق یها رنگ ریسا شود یباعث م تر رهیت یرنگ خاکستر  

 

نوبت به   حاال  دیکرد انتخاب  یداخل  ونیدکوراس یرا برا یرنگ خاکستر  فیط  نیتر  مناسب که

به   شاد داشت،  یا خانه توان؛ یم هم  یبا خاکستر. شود یمناسب در کنار آن م یها از رنگ  استفاده

 یها با رنگ یخاکستر. استفاده شود گریمختلف د یها هم رنگ یو در نقاط دیاز رنگ سف نکهیشرط ا

شود یم متعادل  دیو سف یمانند سبز، آب ادش  

  

 وطنخونریزی در و  عدم تشدد  با ؛  توام  و آرامش   صلح حسن تفاهم  و سال   سال به امید  

. تیهمه بشر یبرا ؛با خیر و سعادت   سال  کی دیام بهو   افغانستانعزیز   
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