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رنگ  را   ، یآب بیترک  با هریت سرخ  :یعنی  یآب  یبیترک  را  با   سرخ رنگ   « پنتون » شرکت

. کرد اعالن  میالدی ،«  ۰۲۰۲»  سال   
 

کوید »  و توام  با اپیدمی  کرونا مهاجرت  ،جنگ ها  ریخآچند سال  یط  که مردم جهان ییاز آنجا

  به  حرکت  یبرا ازین مورد   یو انرژ  قدرت یدارا رنگ  نیا و هستند ؛ سردچار  بودند   «  ۹۱

.میباشد  مثبت  یا ندهیسمت آ  
 

و  یقو  هیسا کیرنگ،   نیکه ا  اشاره کرد موضوع  نیبه ا نیهمچن «  پنتون  »رنگ   موسسه

.آورد یم یفناور یایرا به دن یو واقع زنده  یزیدارد که چ  جسورانه  
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از  تر شیب   موقعیت  دارد ،ایاالت متحده امریکا  نیوجرسی ،  در   که  پنتون شرکت دفتر مرکزی 

رنگ  یالدیم یدسامبر و قبل از سال نو  در ماه ه سالمه ه یرسم ریطور غ به   است کهبیست سال 

.کند یم یمعرف ،شود  یم  منتخب خود را که در کل به رنگ سال شناخته  

 

مختلف  عیآن ها در صنا دیمحصوالت و خر دیبرخوردار است و در تول یادیاعتبار زانتخاب از نیا

 یمحصوالت و طراح  یبسته بند نیو همچن یصنعت یو طراح  منزل هیاثاث  از جمله مد و پوشاک،

.میباشد گذار  ریتأث یکیگراف  

 

و  گذارد  یم ریتأث یجهان  یفرهنگ یکنند که در روندها یم را انتخاب  ییرنگ ها  پنتون محققان

. را نشان دهند  ندهیو نحوه درک ما از آ  زمان حال  در رابطه با یزیکه چ یرنگ ها  

 

:  باید خاطر نشان ساخت که   

 و گذارندیم  ریو روان ما تأث  بر روح  یبه نحو  میکنیم  مشاهده در اطرافمان   کهیزهایچ ی همه

ما  ی هیروح رییدر تغ یزیانگ قدرت شگفت ها  و رنگ رنگ هستند یدارا  ایاش ی ما همه یایدن در

. دارند  

 یها رنگ  ، نیغمگ یها رنگ ، میمال یها رنگ شاد، یها رنگ :مانند یاز کلمات استفاده همچنان 

  ارتباط ها  با رنگ  نندمیتوا    دارد که انسان  از آن  تیحکا یهمگ گرید عبارات مشابه  و  افزا روح

.کنند برقرار   

 

مغازه  کار، محل    ، خانه»  و خاصتاً   میکن  یم  یسپر  یمتفاوت یها  در مکان خود را  یزندگ ما

 ونیدکوراس یهرکدام دارا«   ...و غیره  عبادت گاه ها ،  مسجد  ،  یمحالت ورزش ،  مختلف یها

در  که   میده  صیتشخ  میتوانیم ونیدکوراس نوع   ما از  معموالً   که یبه گونه ا  هستند، یا ژهیو

 ها را از هم   که آن هستند  ونیدکوراس  ی ژهیها عنصر و رنگو ضمناً    میقرار دار  یچگونه مکان

.کنندیم زیمتما  

 

از رنگ به  صحبت  همه  اول از  م،یکن یریگ   میخانه تصم یداخل ونیکوراس د ی که درباره  یوقت

چه  یبر مبنا ... و یغذا خور تیس ، چریموبل فرن،   فرش ، قرار است پرده  نکهیو ا دیآ یم انیم

. انتخاب شوند ییها رنگ ایرنگ   

 

به   توجه  با  وارهبلکه ما هم  شود؛ینم  انتخاب یبه صورت تصادف یداخل ونیها در دکوراس رنگ

چه هستند و در هنگام انتخاب  یمکان یها یژگیو نیاما ا. میزن یدست به انتخاب م یمکان یها یژگیو

.میریرا در نظر بگ ییارهایچه مع دیها با رنگ  

 

خانواده  یبه اعضا  یانرژ ریو تاثنور خانه   میدر تنظ توانندیم یظاهر  ییبایبر ز  عالوه ها رنگ

 نیا ؛ رسدیبه نظر م تر رهیت  یداخل طیمح  م،یاستفاده کن رهیت یها اگر از رنگ. شوند مؤثر واقع  زین

. شوندیم ییروشنا شیروشن باعث افزا یها است که رنگ یدر حال  

 

دهند انعکاس نور را  قادر هستند   روشن یها اما رنگ کنندیجذب منور را به خود  رهیت یها رنگ

 یشتریب  یو پرتوها  دارد  انیجر یداخل  ونیدر دکوراس  نور بازتاب شده. و سبب بازتاب آن شوند

 یها با رنگ  یطیمحاز   روشن، یها  با رنگ  یطیخاطر مح  نیهمبه  سد، میرما  یها  از آن به چشم

.رسدیبه نظر م  شنترره رویت   
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مالقات ها  کنفرانس و یندارد اتاق ها  به حافظه یریباشد بنا تاث ینم یبیترک دیسف  و  اهیس رنگ

دارد و سخن ها ،   هافکر در روان انسان ریکه رنگ باعث تغ چرا کنندیم زانید دیسف و اهیرا با س

. ماندیم یزمان در حافظه باق ریتا د اطاق مالقات ها  یپالن ها   

 

شور   جان،یه: مانند   یاحساسات مختلف. بگذارند ریبر احساسات ما تأث توانندیم ها  رنگ نیهمچن

  نیا نمونه   کی . شوندیم  ختهیبرانگ  در ما ها  رنگ توسط   یهمگ … غم و آرامش،  ،یو شاد

. در مجالس مختلف است ما  دنیلباس پوش ی وهیش  ت،یواقع  
 

 یعروس  یها  و در مراسم رنگ رهیت یها  معموالً لباس هستند،   که با غصه همراهیها  در مراسم

.میده  نشان قیطر نیرا از ا تا احساسات خود  میش میپوگ روشن رن   

 

   پروردگار که  و نعمت بزرگ هنر است  کی  ها به جا از آن ی و استفاده ها  شناخت رنگ نیبنابرا

                       .                                دینما یم  کمکتحکیم  انرژی  با مغز و حافظه  در    

گاه  چیه میمربوط بگذار یبا رنگ ها یاگر تابلو تریوکمپ زیم یو باال یغذا خور یدر اطاق ها :مثال

...و  کنمینم یخستگ یاحساس   

 

: در آخیر باید خاطر نشان  سازم  که   

است موجود   یریهم پذ تر  مهم  و از همهاحساس  عاطفه ،  ، رنگ عشق ؛  رهیسرخ  ترنگ در 

. چه است  غم که ندانند   نو آنقدر بخندند نسل تا   کنمیآرزو مو    
 

سال  ختم  ،  ها جنگ ختم  سال  را   سال نو  ؛ لطف خود دارم  تا با استدعا    هللا متعالهمچنان از 

تشدد ،  مشقت ، »   را از  افغانستان  وطن  محبوب  ما  مردم  بیچاره و   دبساز وکودرت ها  نهیک

. داندگرب  شان نصیب را  «   صلح ، آرامش  و خیروبرکت»  نجات  داده  و «  جهالت  و کوردلی    

*** 
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